2

EVALUATIE VAN HET ERFGOEDBELEID

Erfgoed kan worden opgesplitst in twee onderdelen. Enerzijds is er het roerende erfgoed waaronder
voornamelijk kunstwerken, meubilair, museumwerken, archieven, enzovoort. Anderzijds is er het
onroerend erfgoed waar gebouwen, landschappen, archeologie, enz. mee worden bedoeld. Waar
roerend erfgoed verplaatsbaar is, is onroerend erfgoed plaatsgebonden, al gaat deze strikte
scheiding niet altijd op.176 De nadruk in deze thesis ligt voornamelijk op dat laatste onderdeel en dan
voornamelijk op monumenten en stads- en dorpsgezichten. Die Braak en het Rijnse Complex leunen
als stedelijk weefsel aan in het kader van monumenten en stads- en dorpsgezichten. Het zijn geen
archeologische sites, landschappen of roerend erfgoed waardoor het geen zin heeft deze zaken ook
uit te spitten. Het roerende erfgoed, archeologisch erfgoed, varend erfgoed, landschappen en
immaterieel erfgoed worden hier niet behandeld al worden zij in de Vlaamse wetgeving ook op
specifieke wijze beschermd.
In dit hoofdstuk worden de Vlaamse, Zuid-Afrikaanse en Surinaamse erfgoedwetgeving nader
bekeken. Er hadden ongetwijfeld nog andere beleidsvoorbeelden kunnen worden onderzocht zoals
de Britse maar daarvoor was de tijd te beperkt. Er werd in de eerste plaats gekozen om de Vlaamse
wetgeving te onderzoeken omdat dit de regio is waar we de meeste voeling en ervaring mee hebben.
De Zuid-Afrikaanse wetgeving werd nader bekeken omdat dit het land is waar het thesisonderwerp
betrekking op heeft en omdat het noodzakelijk is om de mogelijke sterktes en zwakheden te kunnen
ontdekken. Tenslotte werd gekozen om ook de wetgeving van Suriname te bestuderen omdat de
Artesis Hogeschool Antwerpen hier al meerdere jaren gelijkaardige projecten ondersteunt. De
manier waarop het Surinaamse erfgoed wordt aangepakt in deze Artesis Hogeschool projecten levert
de nodige inzichten om te trachten hetzelfde toe te passen tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika. De
uitwisseling tussen Suriname en Vlaanderen lijkt immers succesvol te zijn. Daarnaast wordt de
Surinamecase ook naderbij bekeken omwille van de benoeming van Paramaribo tot UNESCO
Werelderfgoed. Deze drie verschillende wetgevingen worden bestudeerd om een duidelijk inzicht te
krijgen in de sterktes en de zwakheden en de gelijkenissen en de verschillen bloot te leggen.

2.1
1.1.1

Wetgeving betreffende het onroerende erfgoed
in Vlaanderen [Cyril Carton]

Er wordt voor de Vlaamse wetgeving gekozen, en niet voor de Belgische, omdat de wetgeving rond
erfgoed niet federaal maar in de gewesten en gemeenschappen wordt verordend. Sinds de
hervorming der instellingen in 1980 resulteren de culturele aangelegenheden, waaronder o.a. het
cultureel patrimonium, de musea en ook de monumenten en landschappen behoren, onder de
Vlaamse Gemeenschap.177 Sinds 1989 worden de monumenten en landschappen echter onder het
Vlaamse Gewest geplaatst omwille van het nauwe verband met de ruimtelijke ordening, wat
eveneens onder het Vlaams Gewest ressorteert.178 Een Belgische wetgeving voor erfgoed is er dus
176
177

Zo valt varend erfgoed onder het onroerende erfgoed terwijl het wel verplaatsbaar is.
Uittreksel uit de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, BS 1 januari 1989, art.

4.

178

Uittreksel uit de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, BS 1 januari 1989, art.
6. § 1.

61

niet meer. Het enige wat nog federaal geregeld wordt, en dus een relict is van voor de
staatshervorming in de jaren ’80, is de mogelijkheid tot onteigening door de koning op aanvraag of
advies van de Koninklijke Commissie van Monumenten en Landschappen (hierna KCML) ten
algemenen nutte.179

1.1.1.1

Algemeen

De van overheidswege opgelegde monumentenzorg in België is één van de oudste in de wereld. Veel
heeft te maken met de identiteit die het nieuwe land in 1831 zocht toen het onafhankelijk werd. In
de queeste naar haar identiteit, groef men terug in het verleden en zocht men naar de grote helden
en verwezenlijkingen van de ‘Belgen’. Reeds in 1835 werd, om deze helden te behouden, de
Koninklijke Commissie van Monumenten opgericht.
Sindsdien is er veel veranderd, niet alleen voor België maar ook voor monumentenzorg.
Tegenwoordig valt erfgoed onder zowel het Vlaamse Gewest als de Vlaamse Gemeenschap. Het
roerende erfgoed omvat musea, beeldende kunsten, archieven, enzovoort; deze worden aanzien als
culturele aangelegenheden. Dit valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap. Het
onroerend erfgoed wordt als plaatsgebonden aanzien en valt onder de bevoegdheid van het Vlaamse
Gewest.180
Het monumentenbeleid valt onder de bevoegdheid van het ministerie van Ruimtelijke Ordening,
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (hierna RWO). Sinds het begin van 2012 worden de taken van
Ruimte en Erfgoed samengevoegd met het Vlaamse Instituut voor Onroerend Erfgoed (hierna VIOE),
het huidige Agentschap Onroerend Erfgoed. Voordien ontfermde Ruimte en Erfgoed zich over de
ruimtelijke ordening en het erfgoed en stond het VIOE in voor de inventaris en het onderzoek naar
onroerend erfgoed. Nu staat het Agentschap Onroerend Erfgoed in voor internationale werking,
ondersteuning, inventariseren, beschermen, beleidsgericht onderzoek, enzovoort.181
Ondertussen zijn er in Vlaanderen bijna 14.000 beschermingen182waarvan meer dan 1.500 stads- en
dorpsgezichten en meer dan 650 landschappen.183 Het Vlaamse beschermde erfgoed bestaat uit een
zeer divers gamma.

1.1.1.2

Historisch overzicht

Voor het historisch overzicht van de Belgische en Vlaamse erfgoedwetgeving wordt naar de bijlage
verwezen [bijlage 5]. In de geest van dit werkstuk is de evolutie van de Belgische en Vlaamse
wetgeving van ondergeschikt belang.

179

Wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen, BS 5 september 1931, art. 4.
VERBERT E., Juridisch en administratieve aspecten, onuitgegeven cursustekst, 2011-2012, p. 7.
181
VERBERT E., Juridisch en administratieve aspecten, onuitgegeven cursustekst, 2011-2012, p. 13.
182
De laatste definitieve bescherming was het klooster van de zusters van Maria op 13 april 2012. De recentste
voorlopige bescherming was een hoeve met boerhuis in Anzegem op 6 juli 2012 (cijfers te raadplegen via de
site van de overheid: http://onroerenderfgoed.ruimte-erfgoed.be/Default.aspx?tabid=14603&language=en-US)
183
VERBERT E., Juridisch en administratieve aspecten, onuitgegeven cursustekst, 2011-2012, p. 24.
180

62

De Vlaamse Monumentenprijs werd in 1993 in het leven geroepen om het beschermen en behouden
van onroerend erfgoed jaarlijks aan te moedigen. Toen gekend onder de naam ‘Prijs Vlaams
Monument’ bekroonde ze pas gerestaureerde monumenten. In 1996 werd de prijs verruimd naar
personen, instellingen en projecten en in 2002 werd de wet voor het laatst geüpdatet.184 Een
persoon, een privé- of openbare instelling kan voor zijn of haar recentelijke verwezenlijking op het
vlak van monumentenzorg, landschapszorg of archeologie een bedrag van €12.500 winnen.185
Het grond- en pandenbeleid, vastgelegd in de Vlaamse wetgeving in 2009, wil de verwaarlozing,
verkrotting en leegstand van gebouwen tegen gaan.186 De gemeenten worden bevoegd voor het
heffen van een leegstands- en verwaarlozingsheffing.187 Een speciale regeling wordt getroffen inzake
voorlopig of definitief beschermde monumenten. Zij worden vrijgesteld van deze belasting.188 De
stad Gent heeft van zijn bevoegdheid om deze wetgeving toe te passen, gebruik gemaakt om deze
vrijstelling te beperken tot 24 maanden. Wanneer het beschermde monument dan niet voldoet aan
de eisen tegen leegstand zal er wel een belasting worden geheven tenzij er binnen deze 24 maanden
een restauratiepremie wordt aangevraagd. Het contrast tussen een beschermd monument dat
volgens de wet mag verkrotten, wordt hierdoor als het ware gereduceerd.189
In deze evolutie zijn ook de instellingen telkens veranderd.190 In 2004 werd het VIOE (cfr. supra)
opgericht.191 Zij had als doel het Bestuur Monumenten en Landschappen te ondersteunen en
onderzoek te doen, en vormde een samensmelting van de onderzoekscel van de dienst Monumenten
en Landschappen en het Instituut voor het Archeologisch patrimonium.192 Tijdens de reorganisatie
van de Vlaamse overheid in 2006193werd de Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en
Monumenten en Landschappen samen met de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en het VIOE
overgeheveld naar het ministerie voor Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
(RWO). In 2005 werd daarin het agentschap Ruimte en Erfgoed en de Inspectie RWO opgericht.194
In de conceptnota’s van Van Mechelen en van Bourgeois in 2010 werd duidelijk dat de Vlaamse
regering op zoek was naar een nieuwe regelgeving over onroerend erfgoed.195 Sinds 2012 worden
alle taken rond onroerend erfgoed geïntegreerd binnen één agentschap, het Agentschap Onroerend
Erfgoed. Dit is een samensmelting van het vroeger agentschap Ruimte en Erfgoed en het VIOE. Het
nieuwe Agentschap Onroerend Erfgoed staat nu in voor zowel internationale werking,
ondersteuning, inventariseren en beschermen als beleidsgericht onderzoek, beheer en communicatie
184

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 houdende de organisatie van de Vlaamse
Monumentenprijs, BS 20 juli 2002.
185
http://www.rwo.be/Default.aspx?tabid=12444&articleType=ArticleView&articleId=8309 (laatste update: 13
december 2011).
186
Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, BS 15 mei 2009.
187
DE MEY L., Monumenten, stads- en dorpsgezichten. De rechtsgevolgen in relatie tot een moderniserende
omgeving, p. 69.
188
Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, BS 15 mei 2009, art. 3.2.21, 3° en 4°.
189
DE MEY L., Monumenten, stads- en dorpsgezichten. De rechtsgevolgen in relatie tot een moderniserende
omgeving, p. 72.
190
Over de taken van deze instellingen wordt meer verteld in het volgende puntje.
191
Besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot oprichting van het Vlaams Instituut voor het
Onroerend Erfgoed, BS 18 juni 2004.
192
VERBERT E., Juridisch en administratieve aspecten, cursustekst, 2011-2012, p. 13.
193
Hierbij werd de Vlaamse overheid onderverdeeld in 13 ministeries met elk hun eigen beleidsdomein.
194
VERBERT E., Juridisch en administratieve aspecten, cursustekst, 2011-2012, p. 13.
195
DE MEY L., Monumenten, stads- en dorpsgezichten. De rechtsgevolgen in relatie tot een moderniserende
omgeving, p. 6.

63

en documentatie.196 In dit opzicht werd vanaf 2012 het Vlaamse erfgoedbeleid gecentraliseerd zoals
in Zuid-Afrika onder het SAHRA het geval is. Het is wel zo dat de verschillende ‘oude’ instellingen
zoals bijvoorbeeld het VIOE, nog steeds hun functie hebben behouden maar nu overkoepeld worden
door één agentschap dat zich uitsluitend inlaat met onroerende erfgoedzaken.

1.1.1.3

Instellingen

Niet alle instellingen worden hier besproken maar enkel diegene die van toepassing kunnen zijn om
het erfgoedbeleid van Stellenbosch en Zuid-Afrika te versterken. Voor een volledige opsomming van
alle Vlaamse erfgoedinstellingen wordt verwezen naar bijlage 7.
De Expertencommissie (hierna Commissie) heeft als functie het verlenen van advies in bepaalde
beroepsprocedures. Voor bepaalde verbouwingen aan beschermde monumenten is een vergunning
nodig. Als het Agentschap een negatief antwoord geeft, kan de aanvrager administratief beroep
indienen. Over dit beroep buigt de Expertencommissie zich.197 De Commissie bestaat uit een vaste
voorzitter-jurist, twee vaste onafhankelijke experten en twee wisselende deskundigen inzake
onroerend erfgoed. De Commissie werd in het leven geroepen in 2009 en trad in werking op 1
januari 2010.198
De inventarisatie van het erfgoed was reeds bij de jonge staat België van groot belang. Het duurde
echter tot aan het uitbreken van WOI vooraleer de KCML de noodzaak voelde een lijst van
gebouwen, gezichten en landschappen op te stellen ter bescherming ervan.199 Pas eind jaren ’60
werd op initiatief van toenmalig minister van cultuur Van Mechelen begonnen met de eerste
succesvolle gebiedsdekkende inventarisatie. De reeks “Bouwen door de eeuwen heen” werd een
systematische, beschrijvende inventaris per bestuurlijke entiteit. Van hieruit zouden verschillende
inventarissen ontstaan die nu door Onroerend Erfgoed worden beheerd.200 Vandaag de dag zijn er
voor het bouwkundig erfgoed twee belangrijke inventarissen: een inventaris met het waardevolle
onroerende erfgoed van Vlaanderen gebaseerd op “Bouwen door de eeuwen heen” dat tot op
vandaag verder up to date wordt gehouden en aangevuld en de officiële inventaris met het
beschermde onroerende erfgoed. De eerste inventaris omvat dus veel meer dan enkel de 14.000
wettelijk beschermde gebouwen en kan gezien worden als gids voor de architectuur in de streek. Het
heeft ook enkele -weliswaar minder strikt dan de wettelijk beschermde gebouwen- rechtsgevolgen.
De gehele inventaris is online te raadplegen.201
Het onderwijs speelt een belangrijke rol in de erfgoedzorg. Zonder academisch opgeleide experts en
welopgeleide vakmensen worden alle goede wettelijke bedoelingen en initiatieven in de kiem
gesmoord. In Vlaanderen zijn er verschillende opleidingen die de Vlaamse monumentenzorg de
nodige kennis en vakmanschap verschaffen. De auteurs van deze masterthesis volgen de opleiding
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Master in de Monumenten- en Landschapszorg aan de Artesis Hogeschool in Antwerpen. Alle
aspecten inzake erfgoedbeleid gaande van wetgevingen en beheersplannen tot
interventietechnieken en paleografie worden aangeleerd. Een gelijkaardig maar meer internationaal
getinte opleiding kan worden gevolgd aan het Raymond Lemaire International Center for
Conservation in Leuven. Eveneens te volgen aan de Artesis Hogeschool in Antwerpen is de richting
Master in de Conservatie en Restauratie. Hier komt de nadruk te liggen op het behoud en het herstel
van cultureel erfgoed gaande van schilder- en pleistertechnieken tot het behandelen van hout, steen
en metaal. Bovendien zijn de scholen veelal zelf de bouwheer bij de bescherming of onderhoud en
restauratie van hun infrastructuur. De integratie van onderwijs en erfgoedzorg is een enorm
belangrijke factor voor de duurzaamheid van de erfgoedsector.202
Verschillende Vlaamse verenigingen zetten zich dag in dag uit in voor het welzijn van het Vlaamse
erfgoed. Dit zijn geen overheidsinstellingen maar de Vlaamse regering subsidieert deze
overheidssteunende erfgoedinstanties wel. Sinds 2012 overspant de ‘Nieuwe Erfgoedorganisatie’
(ook wel NEO genoemd) drie verschillende verenigingen namelijk FORUM voor Erfgoedverenigingen,
Erfgoed Vlaanderen en Open Monumentendag Vlaanderen.203 Erfgoed Vlaanderen werd opgericht in
1994 met als doel de monumenten met fundamentele beheersproblemen in eigen beheer te nemen.
Erfgoed Vlaanderen is een vooruitstrevende vereniging met het oog op een zo breed mogelijke
ontsluiting van het onbeheerde erfgoed.204 Het FORUM werd in 1993 opgericht en wil het overleg
tussen de momenteel meer dan 250 erfgoedverenigingen ondersteunen.205 Tenslotte wordt sinds
1988 in navolging van Frankrijk en Nederland jaarlijks de Open Monumentendag georganiseerd.206
Sinds 2002 wordt op die dag ook de Vlaamse Monumentenprijs bekend gemaakt. De Erfgoeddag
moet in dit opzicht ook worden vermeld. Waar de Open Monumentendag zich voornamelijk toespitst
op onroerend erfgoed is Erfgoeddag sinds 2001 eerder een jaarlijkse sensibiliseringsactie rond
cultureel erfgoed in het algemeen maar met dezelfde inslag en populariteit.207
Monumentenwacht Vlaanderen (afgekort MOWAV) is een vzw opgericht in 1991 die zich inlaat met
de inspectie van het waardevolle patrimonium in Vlaanderen. Niet alleen de beschermde gebouwen
worden driejaarlijks geïnspecteerd maar ook ander waardevol onroerend erfgoed. Dit resulteert in
een toestandsrapport waarmee de eigenaar een onderhoudsplanning kan organiseren. Door de
steun van de Vlaamse overheid kan het lidgeld van de eigenaars beperkt worden.208 MOWAV speelt
een uiterst belangrijke rol in de monumentenzorg in Vlaanderen. Het voorkomt ingrijpende
werkzaamheden, het slechtste wat een monument overkomen kan.

1.1.1.4

Definiëring en inhoud monumentenwet
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In de Vlaamse wetgeving wordt bij het onroerend erfgoed een verschil gemaakt tussen een
monument, een stads- en dorpsgezicht, een landschap en archeologie. De laatste twee worden hier
buiten beschouwing gelaten.
De monumentenwet van 1976 vormt met haar wijzigingen de basis van de Vlaamse wetgeving inzake
monumenten en stads- en dorpsgezichten. Een monument wordt als volgt gedefinieerd:
-

Een onroerend goed, werk van de mens of van de natuur of van beide samen, dat van
algemeen belang is omwille van zijn artistieke, wetenschappelijke, historische, volkskundige,
industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde, met inbegrip van de
cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, inzonderheid de bijhorende uitrusting
en de decoratieve elementen.209

Deze definitie is breed te interpreteren. Zo worden door deze wet niet enkel kerken of kastelen
beschermd maar bijvoorbeeld ook een zeer oude boom die een bepaalde ‘monumentwaarde’ heeft.
Daarnaast wordt er geen leeftijd op de te beschermen goederen geplakt. Waar de KCM in de 19de
eeuw gebouwen ‘klasseerde’ die minstens 100 jaar oud moesten zijn, speelt leeftijd hier geen rol
meer. Het goed moet namelijk in de eerste plaats waardevol zijn, zo waardevol dat het het algemeen
nut behaagt. De waarde wordt bepaald door enkele eigenschappen. De laatste term, namelijk ‘een
andere sociaal-culturele waarde’ is bovendien voor een brede interpretatie vatbaar. Tenslotte wordt
expliciet vermeld dat bij het monument ‘de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken,
inzonderheid de bijhorende uitrusting en de decoratieve elementen’ mede worden beschermd.210
Een stads- of dorpsgezicht wordt als volgt gedefinieerd:
-

-

Een groepering van één of meer monumenten en/of onroerende goederen met omgevende
bestanddelen, zoals onder meer beplantingen, omheiningen, waterlopen, bruggen, wegen,
straten en pleinen, die vanwege haar artistieke, wetenschappelijke, historische, volkskundige,
industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde van algemeen belang is;
De directe, er onmiddellijk mee verbonden visuele omgeving van een monument, bepaald in
2° van dit artikel, die door haar beeldbepalend karakter de intrinsieke waarde van het
monument tot zijn recht doet komen dan wel door haar fysische eigenschappen de
instandhouding en het onderhoud van het monument kan waarborgen.211

Er zijn dus twee soorten stads- of dorpsgezichtbeschermingen. Ofwel is het een ensemble van enkele
beschermde monumenten, met eventueel andere onbeschermde onroerende goederen, die een
bepaald omlijnd karakter vertonen. Hierbij horen dus ook componenten als beplantingen, open
ruimten, bestrating, bomen,… Een goed voorbeeld is de Korenlei in Gent. Ofwel is het een beschermd
monument met haar beeldbepalende karakter rondom het monument. De omgeving errond heeft
hier geen intrinsieke erfgoedwaarde maar is beeldbepalend en geeft waarde aan het monument. Een
goed voorbeeld is het molenveld rond een windmolen.212 Deze twee soorten beschermingen als
stads- en dorpsgezicht zullen worden aangewend om Die Braak en het Rijnse Complex beter te
kunnen kaderen (cfr. infra).
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Zoals reeds werd aangehaald, is sinds 1 januari 2012 de overheidsdienst bevoegd voor het
onroerende erfgoed gereorganiseerd. De conceptnota van Bourgeois uit 2010 gaf hiervoor de
voorzet. Daarin werd naast de reorganisatie ook een nieuwe, meer algemene en geïntegreerde
definitie van onroerend erfgoed gegeven.
-

Een onroerend goed dat van algemeen belang is omwille van zijn erfgoedwaarde(n), en het
werk is van de mens of van de mens en de natuur samen.213

Tot op heden is deze echter nog niet van toepassing en blijven de definities omschreven in de
monumentenwet van 1976 gelden. Het toont wel, naast de centralisatie van het Agentschap
Onroerend Erfgoed in 2012, dat de nieuwe structuur van het erfgoedbeleid steeds meer begint te
lijken op een erfgoedbeleid zoals in Zuid-Afrika: een algemene invulling van één erfgoeddefinitie en
één centraal bestuursorgaan.
Het Vlaamse erfgoedbeleid werkt met behulp van een sterke omkadering rond de
monumentenwet.214 In verschillende recentere decreten werd vastgelegd hoe dit erfgoedbeleid
verder in de praktijk wordt omgezet. Kort na het uitvaardigen van de monumentenwet van 1976
werden de werking van het register215 van de beschermde monumenten en het herkenningsteken216
vastgelegd. In 1993 werden de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van
monumenten en stads- en dorpsgezichten vastgelegd.217 In 2004 werden deze aangevuld met het
subsidiëringsstelsel voor de onderhoudspremie die de Vlaamse overheid aan personen toekent die
beschermde monumenten in stand houden.218 Voordien was in 2001 ook al het premiestelsel voor de
restauratiewerkzaamheden aan een beschermd monument wettelijk vastgesteld.219 In 1993 werd de
eerste Vlaamse Monumentenprijs uitgereikt door de Vlaamse overheid aan Brouwerij Christiaen te
Koekelare omwille van de duurzame reconversie tot cultureel centrum. Tenslotte hamerde de
Vlaamse regering regelmatig via omzendbrieven op het belang van de instandhouding van het
Vlaamse erfgoed. Het aanpakken van de beteugeling van misdrijven inzake monumenten- en
landschapszorg220; de problematiek rond verwaarlozing, verval en sloping;221 de voorschriften voor
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kerkverwarmingen222 en de beveiligingswerken aan beschermde monumenten223 zijn enkele
voorbeelden hiervan.

1.1.1.5

Evaluatie

Door het pragmatisch opgevatte juridische kader, de reeds lange ervaring en geschiedenis op vlak
van monumentenzorg, de subsidies van de Vlaamse overheid, de opleiding van erfgoeddeskundigen
en restaurateurs en een strikte handhaving van de procedures en werken wordt het erfgoed in
Vlaanderen op een uiterst degelijke manier beschermd.

1.1.2

In Zuid-Afrika [Cyril Carton]

De geschiedenis van de Zuid-Afrikaanse wetgeving rond erfgoed is ondertussen een eeuw oud. De
conceptualisatie van het erfgoed in Zuid-Afrika is anders dan in Vlaanderen. De definities zijn breed
te interpreteren zodat zo weinig mogelijk wordt uitgesloten. In de erfgoeddefinitie wordt zo in één
adem zowel het onroerend als het roerend erfgoed vastgelegd (cfr. infra).
-

‘‘heritage resource’’ means any place or object of cultural significance;”224

Daarnaast ligt, door de natuurlijke uitgestrektheid typisch aan Zuid-Afrika, de nadruk meer op
geologie, geografie, natuur en archeologie. Een ander opvallend verschil met de Vlaamse wetgeving
is de opvallende behartiging van het verbod op het exporteren van erfgoedobjecten uit Zuid-Afrika.
Dit heeft te maken met het verleden waarin veel vondsten en dergelijke meer al dan niet illegaal naar
Europa werden verhandeld of gesmokkeld. Dit gebeurde omwille van onderzoek of omwille van de
hebzucht van nationale musea naar prestigieuze erfgoedobjecten en vondsten.
In de Zuid-Afrikaanse republiek valt het erfgoedbeleid onder het Department of Arts and Culture. De
huidige minister bevoegd voor het Zuid-Afrikaanse erfgoed is Mashatile.225 Tegenwoordig zijn er 15
nationaal beschermde monumenten, 5.000 provinciaal beschermde monumenten en meer dan
40.000 lokaal beschermde monumenten in Zuid-Afrika.226

1.1.2.1

Historisch overzicht

De erfgoedwetgeving in Zuid-Afrika bestaat al meer dan een eeuw. De vroegst gedateerde stap die
werd genomen om relicten in Zuid-Afrika te beschermen en behouden was de South African National
222
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Society, opgericht in 1905, nog voor het ontstaan van de Union. Het was een groepje aristocraten die
zich verenigden om alles wat historisch van belang was of enige natuurlijke schoonheid had, te
beschermen. De eerste echte wet was de Bushman Relics Protection Act van 1911.227 Deze werd kort
na de Act of Union in 1909 uitgevaardigd, de wet waarin de basis voor de Zuid-Afrikaanse republiek
werd gelegd.228 De Bushman Act beschermde rotsschilderingen, petrogliefen, antropologische inhoud
van graven, grotten, rotsschuilplaatsen, middens en schelpterpen.229
De National and Historical Monuments Act van 1923 breidde de wettelijke bescherming voor zowel
monumenten en gebouwen als voor “areas of land having distinctive or beautiful scenery, areas with
a distinctive, beautiful or interesting content of flora and fauna, and objects ‘whether natural or
constructed by human agency’ of aesthetic, historical or scientific value including waterfalls, caves,
Bushman paintings, avenues of trees and old buildings” uit.230Het stelde het allereerste bestuurlijke
orgaan verantwoordelijk voor het erfgoedbeleid aan, namelijk de Commission for the Preservation of
Natural and Historical Monuments of the Union, of eenvoudigweg Historical Monuments Commission
(hierna Commission). De Commission werd verantwoordelijk gesteld om een register met
beschermingen van de toen nog geheten Unie van Zuid-Afrika op te stellen en kon wetten
uitvaardigen om monumenten te beschermen. De Commission werd betrokken bij restauraties, o.a.
van Groot Constantia in Kaapstad (dat door een brand in 1925 werd beschadigd), het eerste huis van
Grahamstown en de Oude Raadzaal van Bloemfontein.
In 1934 kreeg de Commission door de Natural and Historical Monuments, Relics and Antiquities Act
meer slagkracht. Hetzelfde jaar werd het Bureau of Archaeology onder het alziende oog van Peter
van Riet Lowe opgericht. Het bureau deed dienst als administratieve ondersteuning voor de
Commission. Op die manier verkregen archeologen een prominente positie in het beheer en de
conceptualisatie van erfgoed in Zuid-Afrika. Tussen de eerste Bushman Relicts Act en WOII lag de
nadruk van het erfgoedbeleid in Zuid-Afrika op zaken als het koloniale verleden, het Britse Rijk en de
rol van de wetenschappen. Enkele archeologische ontdekkingen in de jaren ’20, o.a. de vondst van de
eerste Australopithecus africanus in 1924, en de rol van Jan Smuts als promotor van de archeologie,
versterkten dit gegeven.231 Tegelijkertijd werd er in Zuid-Afrika met o.a. de oplijsting van de flora van
de fynbos232 de botanie sterk ontplooid. De combinatie van archeologie en botanie speelde een
belangrijke rol in de opvatting dat erfgoed een wetenschappelijke ondergrond nodig had en sterk
gebonden was aan nationale instituten. Landschapsbegrippen speelden een belangrijke rol in het
erfgoedidee. De geografie gaf blijk van de grootte van de nieuwe Unie van Zuid-Afrika, stond erna
symbool voor het archeologische en wetenschappelijke streven en vormde later het mythische
landschap van de Afrikaner en zijn Trekkergeschiedenis.
Twee gebeurtenissen veranderden dit concept rond erfgoed in Zuid-Afrika. De verkiezing van de DF
Malan National Party in 1948 die de Apartheid in gang zette en de dood van Jan Smuts in 1950,
zorgden ervoor dat de nadruk van het erfgoed op de blanke Afrikaners cultuurgeschiedenis kwam te
liggen en niet meer op archeologie, geografie en botanie. Gebeurtenissen in de jaren ’30 legden
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hiervoor reeds de fundamenten. De re-enactments van de Grote Trek in 1938 en het bouwen van het
Voortrekker Monument zijn hier voorbeelden van.
De snelle economische groei in de jaren ’60, gecombineerd met de groeiende politieke
onderdrukking van de zwarten, zorgde ervoor dat het erfgoed werd ingepast in de culturele
apparatus van het Apartheidsregime. De steeds snellere stadsontwikkeling en grotere bouwwoede
zorgden voor een groeiende bewustwording voor het erfgoed bij de blanke Afrikaanse gemeenschap.
In deze ontwikkelingen zagen verschillende erfgoedinstellingen het daglicht: de Simon van der Stel
Stigting, de Vernacular Architecture Society of South Africa en de Historiese Huise van Suid-Afrika
Beperk. Deels door de inzet van deze organisaties ontstond in 1969 de nieuwe National Monuments
Act.233 De Commission werd vervangen door de National Monuments Council dat vanaf dan onder
het ministerie van Nationaal Onderwijs viel.234 De wet van 1969 legde het keerpunt vast van het
erfgoedbeleid in Zuid-Afrika. Voorheen lag de nadruk op archeologie, landschap en prehistorici.
Vanaf de jaren ’60 werd dit verlegd naar de blanke Afrikaner volkshistorici, de architectuur en de
stadsplanners.235
De late jaren ’60 en de vroege jaren ’70 was de periode waarin gedwongen verhuizingen en de
vernieling van binnenstedelijke gebieden doemden.236 Erfgoed en stedelijke conservatie kregen op
die manier een dubieus gezichtsveld: enerzijds werd erfgoedbeleid als een nostalgisch terugkijken
naar de rijke koloniale geschiedenis ervaren, maar anderzijds ook als een pragmatische opvatting van
de Apartheidswet. Op het einde van het Apartheidsregime kwam er meer en meer protest, niet in
het minst vanuit de Black Consciousness Movement. Er kwam op die manier een kloof tussen het
zwarte populaire massagerichte erfgoed en de blanke officiële erfgoedinstanties.
Twee ontwikkelingen zorgden voor een transformatie naar het huidige erfgoedbeleid. De eerste
ontwikkeling was het ontlenen van de conceptualisatie van het Noord-Amerikaanse erfgoedmodel in
de late jaren ’80. De tweede ontwikkeling was de formele omwenteling na het einde van het
Apartheidsregime. Hierdoor ontstonden o.a. het verslag van de Arts and Culture Task Group, de
vorming van een White Paper on Arts, Culture and Heritage237 en de twee belangrijkste erfgoed
delegerende decreten, nl. de National Heritage Resources Act van 1999 (hierna NHRA) en de National
Heritage Council Act.238 Zuid-Afrika kende hiermee de geboorte van de South African Heritage
Resources Agency (hierna SAHRA), dat de National Monuments Council verving.
Door de National Heritage Resources Act werd de inbreng van de provinciale en lokale besturen in
het erfgoedbeleid groter. De nadruk kwam op publieke participatie in het erfgoedbeleid te liggen
waarbij het erfgoed zelf meer als onderdeel van de socio-economische ontwikkeling werd gezien. De
algemene conceptualisatie rond erfgoed kreeg een nieuw jasje. De voorheen gemarginaliseerde
verhalen en categorieën -men denke aan het immaterieel erfgoed en de folklore- werd nieuw leven
ingeblazen; sites, steden, straten en andere publieke plaatsen werden herdoopt en verschillende
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Legacy Projects werden geïntroduceerd.239 Hierin wordt het Afrikaner verleden nochtans niet aan de
kant geschoven. Het wordt juist gebruikt in dialoog met de zwarte geschiedenis en als herinnering
aan het gruwelijke apartheidsregime.240 Volgens Shepherd is sindsdien het Freedom Park Project
misschien wel het meest succesvolle resultaat van deze nieuwe benaderingswijze.241
Er is reeds kritiek geweest op het ‘managerialism’ van de recentste erfgoedwetgeving. Hierbij wordt
vooral kritiek gespuid op de eerder karige, stijve en nogal technische definities van erfgoed en
erfgoedwaarden (cfr. supra). De huidige wetgeving wil door algemeen te zijn niets uitsluiten, maar is
daardoor niet specifiek genoeg. Dit loopt parallel met de huidige politieke transitie die nog steeds
aan de gang is sinds het einde van het Apartheidsregime. Het land is op zoek naar zijn identiteit en is
dus op zoek naar zijn erfgoed. Daardoor zijn er tegelijkertijd steeds meer ad hoc forums en
verenigingen die meer één specifiek onderwerp behartigen, bijvoorbeeld de District Six
Foundation.242 Een ander voorbeeld zijn de workshops georganiseerd door de Association of
Professional Heritage Practitioners om de implementatie van de NHRA te bewerkstelligen.243
Net als in Vlaanderen is er een dag waarop Zuid-Afrika het erfgoed viert. Dit gebeurt telkens op 24
september en nam in 1995, vlak na het vallen van de Apartheid, voor het eerst plaats. Erfenisdag is
sindsdien een officiële feestdag maar heeft in tegenstelling tot de Vlaamse tegenhanger een meer
geladen zijfunctie namelijk het verenigen van de Rainbow Nation die Zuid-Afrika is. Sinds 2005 wordt
Erfenisdag daarom ook wel Braaidag genoemd, verwijzend naar het braaien waar de Zuid-Afrikanen
zo voor gekend zijn.
1.1.2.2

Instellingen

SAHRA, ofte de South African Heritage Resources Agency, is het hoogste erfgoedorgaan in ZuidAfrika. Het doel van SAHRA is de coördinatie van de identificatie en het beheer van het nationale
erfgoedeigendom.244 SAHRA werd ingesteld door de NHRA in 1999 en verving de National
Monuments Council.245
Alles wat SAHRA aangaat, wordt gecontroleerd, beheerd en gedirigeerd door de SAHRA Council
(hierna Council). Deze bestaat uit minstens negen en maximum 15 leden aangeduid door de
bevoegde minister en een uitvoerende officier. De voorzitter wordt gekozen uit de leden van deze
raad. De Council adviseert de minister aangaande erfgoedzaken, is verantwoordelijk voor de
uitvoering van de functies en verplichtingen van SAHRA en promoot de coördinatie tussen het
provinciale en nationale niveau.246
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Op provinciaal niveau is de Council gemachtigd om een ‘provincial heritage resources authority’ op te
richten per provincie. De ‘provincial heritage resources authority’ moet de Council inlichten over de
implementatie van de wet, de identificatie en registratie van erfgoed verwezenlijken, de kunde van
de lokale autoriteiten om volgens de NHRA het erfgoed te beheren beoordelen en deze bijstaan waar
nodig.247 In de West-Kaap zorgt Die Kaapse Provinsiale Administrasie voor de aankoop van
gebouwencomplexen om ze vervolgens te restaureren en te beheren.248
Op lokaal niveau zijn de gemeentes, meer dan in Vlaanderen het geval is, vrij in de invulling van het
erfgoedbeleid binnen de perken van de NHRA van 1999.249 Omwille van het onderwerp van deze
masterthesis wordt hier ingezoomd op hoe Stellenbosch zijn erfgoed aanpakt.250 Het erfgoedbeleid in
municipaliteit Stellenbosch ressorteert onder het Department of Spatial Planning, Environment and
Heritage. Net als in Vlaanderen hangen ruimtelijke ordening en erfgoed samen. Beslissingen over
werkzaamheden aan gebouwen die ouder zijn dan 60 jaar of die zich in de onmiddellijke omgeving
bevinden van een gebouw dat ouder is dan 60 jaar, worden besproken in het Heritage Committee.
Dit is een adviesverstrekkend orgaan bestaande uit een willekeurig aantal deskundigen gekozen door
de municipaliteit van Stellenbosch. Elk dorp in de municipaliteit van Stellenbosch heeft een dergelijk
Committee. Deze commissies komen maandelijks samen om erfgoedzaken te bespreken.
De belangrijkste niet-gouvernementele erfgoedorganisatie in Stellenbosch is de Stellenbosch Erfenis
Stigting. In 1959 werd ze onder de naam Stigting Simon van der Stel opgericht als de eerste
erfgoedinstellingen in Stellenbosch.251 De doelstellingen van de vereniging zijn het behoud van
gebouwen, meubels en terreinen die op zich een waarde hebben, deel uitmaken van een sprekend
geheel of die een cultuurhistorische betekenis hebben.252
De Rembrandt Group spitst zich toe op waardevolle interieurs, koopt historische roerende goederen
op en laat ze restaureren.253 De vereniging richtte in 1966 Histories Huise van Suid-Afrika Beperk op
met als doel een leemte op te vullen in de bewaringspogingen.254 Deze nationale vereniging koopt en
restaureert historische gebouwen om deze voor het nageslacht te kunnen behouden. Op hun buurt
worden de gebouwen verhuurd als appartementen, woonhuizen, kantoren, restaurants, winkels en
zelfs als school voor speciale zorgkinderen waardoor de huizen in plaats van lege dozen net een bron
van inkomsten worden.255
Met het oog op het 300-jarig bestaan van Stellenbosch werd in 1979 de Stellenbosch 300 Aksie
georganiseerd. Het hoofddoel van de actie was, door het aanmoedigen van eigenaars, instanties te
overtuigen om gebouwen op te kopen en te restaureren en fondsen op te richten om zoveel mogelijk
van de waardevolle gebouwen van Stellenbosch te bewaren.256
Nog andere instanties, zoals bijvoorbeeld de universiteit, zetten zich in voor het erfgoed van
Stellenbosch. Het Ou Hoofgebou werd op vraag van de universiteit beschermd als monument. In
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kranten als de Eikestadnuus en Die Burger verschijnen geregeld artikels die zich bekommeren over
het erfgoed van Stellenbosch.

1.1.2.3

Definiëring en inhoud monumentenwet

In tegenstelling tot de Vlaamse wetgeving, wordt er in de Zuid-Afrikaanse wetgeving geen strikt
onderscheid gemaakt tussen het roerende en het onroerende erfgoed. Het grootste belang van de
NHRA van 1999 ligt in de eerste plaats in het behoud en de bescherming van het erfgoed in het
algemeen. De NRHA van 1999 geeft volgende definitie voor cultureel erfgoed:
-

‘‘heritage resource’’ means any place or object of cultural significance;”257

Meteen wordt duidelijk dat cultureel erfgoed de algemene term is voor elke plaats of elk object dat
enige culturele duiding heeft. De drie begrippen ‘place’, ‘object’ en ‘cultural signifance’ zijn van groot
belang. De definitie van ‘place’ leunt nauw aan bij wat de Vlaamse wetgeving als een monument of
een stads- of dorpsgezicht definieert:
-

‘‘place’’ includes:
a) a site, area or region;
b) a building or other structure which may include equipment, furniture, fittings and articles
associated with or connected with such building or other structure;
c) a group of buildings or other structures which may include equipment, furniture, fittings
and articles associated with or connected with such group of buildings or other
structures;
d) an open space, including a public square, street or park; andin relation to the
management of a place, includes the immediate surroundings of a place;”258

De definitie van ‘object’ leunt dicht aan bij wat de Vlaamse wetgeving onder ‘onroerend erfgoed’
verstaat, maar is echter niet hetzelfde:
a)
b)
c)
d)

‘‘object’’ means any movable property of cultural significance which may be protected in
terms of any provisions of this Act, including:
any archaeological artefact;
palaeontological and rare geological specimens;
meteorites;
other objects referred to in section 3;”

Elk ‘object’ of elke ‘place’ met ‘culture significance’ is een ‘heritage resource’ en behoort, beschermd
of niet, tot het eigendom van de Zuid-Afrikaanse Republiek. Sectie drie in de wetgeving is een waslijst
aan voorbeelden die omwille van deze cultuurhistorische erfgoedwaarde beschermd kunnen
worden. Hieronder worden evenwel ook zaken die reeds in de definitie van ‘place’ voorkwamen
aangehaald. Plaatsen, gebouwen, structuren, nederzettingen, landschappen, geologische en
archeologische sites, graven, slavernijgeschiedenis en verplaatsbare goederen die waardevol zijn,

257

National Heritage Resources Act of 1999, RSA GG 28 april 1999, sec. 2, xvi.
National Heritage Resources Act of 1999, RSA GG 28 april 1999, sec. 2, xxxii.

258

73

behoren tot het eigendom van de Zuid-Afrikaanse republiek.259 Dit laatste is echter veel ruimer dan
de onroerende goederen zoals de Vlaamse wetgeving voorschrijft. ‘Movable objects’ omvatten
objecten gerecupereerd uit de grond of de aarde, orale tradities, etnografische kunst, militaire
objecten, decoratieve of fijne kunst, technologische objecten en archiefmateriaal.260 De nadruk hier
ligt, zoals reeds werd aangehaald, op archeologie en geografie. Het is vanuit de wetenschap en
behoudsgezindheid van deze sectoren dat erfgoedzorg later immers is ontstaan.261
De waarden waarvoor cultureel erfgoed beschermd en bewaard dient te worden, liggen in dezelfde
lijn als de Vlaamse erfgoedwaarden:
-

‘‘cultural significance’’ means aesthetic, architectural, historical, scientific, social, spiritual,
linguistic or technological value or significance;”262

Voor het onderwerp van deze masterthesis is in de Zuid-Afrikaanse wetgeving de definitie van ‘place’
het belangrijkste. ‘Place’ kan namelijk zowel een gebouw of structuur zijn, maar kan ook een geheel
van gebouwen zijn waarbij de ‘immediate surroundings of a place’ ook van belang zijn.
a)

b)

c)
d)
e)

a site, area or region;
a. ‘‘site’’ means any area of land, including land covered by water, and including any
structures or objects thereon
a building or other structure which may include equipment, furniture, fittings and articles
associated with or connected with such building or other structure;
a. ‘‘structure’’ means any building, works, device or other facility made by people and
which is fixed to land, and includes any fixtures, fittings and equipment associated
therewith;
a group of buildings or other structures which may include equipment, furniture, fittings
and articles associated with or connected with such group of buildings or other structures;
an open space, including a public square, street or park; and
in relation to the management of a place, includes the immediate surroundings of a
place;”263

Een plaats, die beschermd wordt door SAHRA of door een provinciale erfgoedautoriteit, wordt een
‘heritage site’ genoemd.264 Deze behoren tot de nationale state naargelang:
-

“its importance in the community, or pattern of South Africa’s history;
its possession of uncommon, rare or endangered aspects of South Africa’s natural or cultural
heritage;
its potential to yield information that will contribute to an understanding of South Africa’s
natural or cultural heritage;
its importance in demonstrating the principal characteristics of a particular class of South
Africa’s natural or cultural places or objects;
its importance in exhibiting particular aesthetic characteristics valued by a community or
cultural group;
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-

its importance in demonstrating a high degree of creative or technical achievement at a
particular period;
its strong or special association with a particular community or cultural group for social,
cultural or spiritual reasons;
its strong or special association with the life or work of a person, group or organisation of
importance in the history of South Africa; and
sites of significance relating to the history of slavery in South Africa.”265

‘Heritage resources’ worden vervolgens opgedeeld in drie verschillende gradaties naargelang hun
gewichtigheid hierboven vermeld. Een plaats geklasseerd als ‘grade I’ is van nationaal belang, ‘grade
II’ van provinciaal of regionaal belang en ‘grade III’ van lokaal belang.266 Voor de NHRA van 1999
werden waardevolle monumenten door de National Monuments Act van 1969 benoemd tot ‘national
monument’ in het Engels of ‘nasionale gedenkwaardigheid’ in het Afrikaans. Sinds 1999 werden al
deze erfgoedsites conform de NHRA tot graad II erfgoed geproclameerd. De term ‘nasionale
gedenkwaardigheid’ blijft echter nog veelgebruikt.
Er zijn tenslotte verschillende mogelijkheden waardoor de ‘heritage resources’ kunnen worden
beschermd. Een gebouw of plaats kan wettelijk worden beschermd als een ‘heritage site’ al dan niet
met een ‘protected area’ errond.267 Hierbij wordt de structuur of het gebouw beschermd en wordt er
een bufferzone rond het monument tegelijkertijd beschermd. Dergelijke bescherming -een ‘heritage
site’ met een ‘protected area’ rond- valt te vergelijken met de Vlaamse bescherming als stads- of
dorpsgezicht waarbij de beeldbepalende context rond een beschermd monument wordt beschermd.
-

De directe, er onmiddellijk mee verbonden visuele omgeving van een monument, bepaald in
2° van dit artikel, die door haar beeldbepalend karakter de intrinsieke waarde van het
monument tot zijn recht doet komen dan wel door haar fysische eigenschappen de
instandhouding en het onderhoud van het monument kan waarborgen.268

Daarnaast kan een groter gebied in de Zuid-Afrikaanse erfgoedwetgeving als ‘heritage area’ worden
aangeduid. Hier gaat het om grotere gehelen zoals stadsgebieden die worden aangeduid in de
ruimtelijke planning maar die daarom niet beschermd zijn.269 Het is geen beschermd gebied maar
eerder een aanduiding in het lokale beleid waar het erfgoedbelang indachtig moet worden gehouden
bij de ruimtelijke ordening.
De verplichtingen rond het beschermd erfgoed staan verspreid in de NHRA. Meer toegespitst op
gebouwen en ensembles van gebouwen zijn secties 27, 34 en 38 van groot belang. Bij de
bescherming van een ‘heritage site’ staat duidelijk dat niemand een gebouw mag vernielen,
beschadigen, uitgraven, verwijderen, de oorspronkelijke positie wijzigen, onderverdelen of het
grondgebruik wijzigen zonder een officieel toegekende vergunning.270 Niemand mag structuren
ouder dan 60 jaar zonder vergunning verbouwen of vernielen.271Tenslotte moet bij elke ingrijpende
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ontwikkeling zoals het bouwen van een brug, een muur, een pijpleiding, een herzonering, enzovoort
een ‘impact assessment report’ worden opgesteld om na te gaan of de waarden of het karakter van
het culturele erfgoed niet wordt geschaad.272
In de rest van de NHRA van 1999 worden vervolgens nog andere behoudsrichtlijnen rond de
verschillende soorten cultureel erfgoed opgesomd,273de registratie en inventarisatie uit de doeken
gedaan,274 de mogelijkheid tot financiële steun uitgelegd,275 de werking van erfgoedbeheersplannen
omschreven,276 de presentatie en het gebruik van cultureel erfgoed geschetst,277 de werking van de
erfgoedinspecteurs weergegeven278en de strafbepalingen vastgelegd.279
Naast ‘places’ wordt ook archeologisch en varend erfgoed beschermd door de NHRA van 1999, net
als funerair erfgoed en immaterieel erfgoed zoals tradities, orale geschiedenis en rituelen. Deze
worden hier niet verder geanalyseerd, maar wel even aangehaald om aan te tonen dat ook daar
rekening mee wordt gehouden in de Zuid-Afrikaanse wetgeving.
1.1.2.4

Evaluatie

Meerdere initiatieven zijn op poten gezet om het erfgoed in Zuid-Afrika aan te pakken. Op
regelmatige basis zijn de erfgoedwetten aangepast aan de nieuwe noden van het land. Sinds een
eeuw zijn er verschillende 10.000den objecten beschermd door de overheid maar toch blijft het
erfgoedbeleid een groot probleem in Zuid-Afrika. In 1996, twee jaar na de stichting van de
democratische republiek in Zuid-Afrika, werd gestart met het opstellen van de NHRA, de huidige
erfgoedwet. Deze erfgoedwet was ambitieus maar was niet succesvol. De wet beoogde vijf
belangrijke standpunten:
-

Inclusive: alle gemeenschappen delen mee. Zowel de nationale, provinciale als lokale
overheden zouden het erfgoedbeleid vormgeven.

-

Enabling: de wet stelde een framework op, een algemene omkadering zonder details. Op die
manier konden er verschillen, veranderingen, aanpassingen en ontwikkelingen worden
aangebracht op provinciaal en lokaal niveau.

-

Integrated and interactive: communicatie en correspondentie tussen de verschillende
overheden en de bevolking waren belangrijk om informatie te delen met iedereen.

-

Empowering: de wet moest een blauwdruk worden voor de toekomstige generaties.
Deelname door alle betrokken partijen was daarom van groot belang. SAHRA was
verondersteld de provincies te helpen; de provincies de lokale besturen te helpen en de
lokale besturen in te staan voor het erfgoed.

272

National Heritage Resources Act of 1999, RSA GG 28 april 1999, sec. 38.
National Heritage Resources Act of 1999, RSA GG 28 april 1999, sec. 33-38.
274
National Heritage Resources Act of 1999, RSA GG 28 april 1999, sec. 30 en 39.
275
National Heritage Resources Act of 1999, RSA GG 28 april 1999, sec. 40 en 43.
276
National Heritage Resources Act of 1999, RSA GG 28 april 1999, sec. 42.
277
National Heritage Resources Act of 1999, RSA GG 28 april 1999, sec. 44.
278
National Heritage Resources Act of 1999, RSA GG 28 april 1999, sec. 50.
279
National Heritage Resources Act of 1999, RSA GG 28 april 1999, sec. 51.
273

76

-

Proactive: de wet mocht niet alleen reageren op feiten maar moest voorzien zijn op
gebeurtenissen, nog voor ze zich voordeden. De wet zou proactief optreden, niet reactief.

Act 25 werd in 1999 verordend en moest een systeem of framework zijn waarbij identificatie,
definitie en bewustzijn van en rond erfgoed werd gecreëerd. Dit is echter nooit gelukt.280 Ondanks
het interactieve karakter die de wet nastreeft, is ze zeer moeilijk toegankelijk. Na meer dan 10 jaar is
het top down beleid mislukt doordat de autoriteiten nooit voldoende samenwerkten. De National
Heritage Resource Act is amper aangepast. Ze werd in een tijd van idealisme opgesteld na de
afschaffing van de apartheid. Toen kon dit nog maar deze tijd is nu over.281 Het basisdocument is op
zich geen slechte wettekst maar heeft amper impact op het erfgoedbeleid in het hele land.
Dat de wet mislukt is en dat het tegenwoordig niet evident is opgestelde erfgoeddoelstellingen te
bereiken in Zuid-Afrika, heeft een dubbele oorzaak. Enerzijds is er het financiële luik. Er zijn
onvoldoende bronnen zoals fondsen, sponsors en dergelijke meer om een erfgoedbeleid in de
praktijk om te zetten. In de NHRA van 1999 wordt de mogelijkheid aangebracht om eigenaars van
beschermd erfgoed in financiële steun te voorzien maar concrete bedragen of procedures worden
niet aangebracht.282
-

“(2) SAHRA must prescribe the procedures for applications for approval and granting of
fincanical assistance and the criteria for the assessment of projects.
A loan may be approved in such amount and subject to such terms and conditions as SAHRA
determines.”

Het blijft bij het beloven van een tegemoetkoming maar concrete maatregelen werden nog niet
genomen. In Vlaanderen worden verschillende verenigingen financieel gesteund omdat zij op hun
beurt de overheid steunen. Het jonge Zuid-Afrika worstelt echter met problemen als armoede,
werkloosheid en onveiligheid waardoor erfgoedzorg op een zijspoor wordt gezet.283 Anderzijds is er
een geloofwaardigheidsprobleem. Act 25 werkt niet zoals het hoort, SAHRA treedt te veel op als
scheidsrechter, ontwikkeling wordt te veel als negatief aanzien en het erfgoedbeleid is niet diep
geworteld in de maatschappij (cfr. supra).284 De recentste wet inzake het erfgoedbeleid, namelijk de
NHRA van 1999, blijkt een grote luchtbel te zijn. De wet is ingewikkeld en ongeordend. Er wordt veel
beloofd maar er wordt amper specifiek noch pragmatisch opgetreden. Verschillende problemen
raken niet van de grond: de architectuur in Stellenbosch is niet meer plekeigen doordat
architectuurstijlen verloren gaan door reconstructies; het overbrengen van het nut van erfgoed op de
bevolking zit in het slop, er zijn geen professioneel onderbouwde praktische richtlijnen, er is geen
binding tussen de verschillende erfgoedbetrokkenen, enzovoort.285
Deze ‘luchtbel’ zorgt er tevens voor dat de definiëring van erfgoed vrij wazig is. Verheldering is nodig.
Volgens de Zuid-Afrikaanse wetgeving behoort elke ‘heritage resource’, hetzij beschermd of niet, tot
de eigendom van de republiek. Een ‘heritage resource’ is een ‘object’ of ‘plaats’ met ‘culturele
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gewichtigheid’, d.i. erfgoedwaarden. Vervolgens wordt bij de beschermingsprocedure echter van
term gewisseld waardoor het overzicht verloren gaat. Een object wordt beschermd als ‘heritage
object’ terwijl een plaats wordt beschermd als ‘heritage site’. Waarom plots wordt veranderd van
begrip blijft onduidelijk. Een ‘plaats’ kan zowel een site, een regio of een buurt zijn bestaande uit
open ruimte, publieke pleinen, straten, parken, structuren, een groep van gebouwen enzovoort.
Toch wordt het benoemd als ‘site’ in plaats van ‘place’ wat logischer zou zijn. Op de webstek van
SAHRA wordt ‘heritage site’ in ieder geval gelijkgesteld aan ‘built environment’.286 Vervolgens kan een
‘heritage site’ worden beschermd door een bufferzone of ‘protected area’. Een ‘heritage site’ met
‘protected area’ kan dus zowel een bescherming zijn van een monument met haar directe omgeving
(cfr. tweede definitie van stads- en dorpsgezicht) of een groep monumenten met haar directe
omgeving (cfr. eerste definitie van stads- en dorpsgezicht). De bescherming in de zin van een groep
monumenten met haar directe omgeving omschrijft echter niets specifieks in tegenstelling tot de
duidelijke definitie van een stads- en dorpsgezicht. Een stads- en dorpsgezicht wordt in de Vlaamse
wet wel op een heel andere manier aangepakt dan een alleenstaand monument. In de Vlaamse
wetgeving moeten werkzaamheden binnen het gebied die zichtbaar zijn vanop de openbare weg
steevast met een vergunning gerechtvaardigd worden. Ook het straatmeubilair en -beplantingen
mogen niet zomaar worden aangepakt en er moet een herwaarderingsplan worden opgesteld.
Andere kritiek aan de Zuid-Afrikaanse wetgeving zijn de weinige aanpassingen en vernieuwingen die
de wet is ondergaan. Sinds 1999 is de wet amper geëvolueerd wat er voor zorgt dat ze ondertussen
vrij gedateerd is. De basiswet voor het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen is ouder, namelijk
daterend van 1976, maar werd in 2012 nog aangepast. Het toont dat het erfgoedbeleid in Zuid-Afrika
een reus op lemen voeten is geworden. Het is dus noodzakelijk dat de wet dringend wordt
hernieuwd en aangepast aan de nieuwe noden rond erfgoedbeleid. Één van de pijnpunten in de ZuidAfrikaans erfgoedwetgeving, is de minimumleeftijd van 60 jaar voor gebouwen om een
vergunningsaanvraag voor werkzaamheden te mogen uitvoeren. Gebouwen die niet officieel
beschermd zijn en jonger zijn dan 60 jaar worden blootgesteld aan vernietiging, afbraak of wilde
alteraties. Jong erfgoed vormt in Zuid-Afrika dus een probleem daar ze nagenoeg onbestaande is. In
Stellenbosch wordt nu werk gemaakt om de moderne gebouwen van Pahl toch te kunnen vrijwaren
van vernietiging.287
Het enige dat sindsdien succesvol is ontstaan, is de SAHRA, het nationale agentschap dat zich over
het erfgoed in Zuid-Afrika ontfermt. Een groot stuk uit de NHRA van 1999 heeft dan ook betrekking
op de inwerkingstelling van dit nieuw agentschap en haar raad.288 SAHRA is net als het Agentschap
Onroerend Erfgoed in Vlaanderen een heel centrale instelling (cfr. supra). SAHRA verzuipt echter in
het werk. Haar grootste verdienste op dit moment is het opstellen van een register en een inventaris.
In het register worden in samenwerking met de provinciale overheden alle erfgoedwaardige
recourses opgenomen. Dit register geeft geen wettelijke bescherming maar moet wel in overweging
worden genomen bij de ruimtelijke ordening.289 In de inventaris komt alle bij wet beschermde
erfgoed te staan.290 Deze is tot op heden al enorm aangedikt, maar is 13 jaar na het opstellen van de
NHRA van 1999 nog steeds niet helemaal up to date. De werking van het register en de inventaris
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komt ongeveer overeen met wat we in Vlaanderen kennen als respectievelijk de ‘Inventaris van het
Bouwkundig Erfgoed’ waarin het al dan niet beschermd waardevol erfgoed wordt en de ‘Databank
met beschermd erfgoed’ waarin enkel de beschermingen worden opgenomen. In de tweede plaats
ontbreekt het in Zuid-Afrika aan een duidelijke omkadering die de wet van 1999 kan omzetten in de
praktijk. Er is geen onderwijs dat voorziet in deskundigen om de monumentenzorg aan te pakken, er
zijn onvoldoende middelen en de prioriteiten worden op dit moment op andere beleidsdomeinen
gelegd. Deze twee zaken zorgen er voor dat het erfgoed in Zuid-Afrika onder druk komt te staan.
Een groot verschil met de Vlaamse wetgeving, is de nadruk die gelegd wordt op het milieu en de
natuur. In de Zuid-Afrikaanse wetgeving worden landschap en natuur sterker gedefinieerd en
geïmplementeerd. Zuid-Afrika heeft in vergelijking met Vlaanderen veel meer wilde natuur en
uitgestrekte vlaktes waardoor dit niet verwonderlijk is. In Zuid-Afrika is erfgoedzorg bovendien
ontstaan vanuit de zorg en het behoud van de natuur.291 Landschappen worden niet als een apart
gegeven gezien maar als een gewone ‘erfgoedbron’, net als een ander monument of een object. In
verschillende definities wordt steevast naar de natuurlijke omgeving verwezen. Development, place
en object worden alledrie betrokken bij landschapsvorming.292 Landschap en natuur zijn twee
begrippen die sterker geïntegreerd zijn in de definities dan in Vlaanderen. Bovendien wordt de
omgeving in het algemeen sterk benadrukt. In tegenstelling tot in Vlaanderen maant de NHRA van
1999 de provinciale en lokale overheid aan naast de beschermingen als monument of stads- en
dorpsgezicht ook een heritage area af te bakenen met daarin waardevolle het zij natuurlijk en/of
cultureel waardevol erfgoed.293
In dit opzicht zijn de scenic routes ook belangrijk te vermelden. Deze worden niet in de erfgoedwet
van Zuid-Afrika besproken maar zijn wel een belangrijk onderdeel geworden van het erfgoedbeleid.
Stellenbosch wil hiermee de panorama’s op de wegen tussen verschillende dorpen en steden
bewaren en versterken. Door bermen en gebieden grenzend aan wegen proactief te integreren in
het beleid worden deze panorama’s en zichten bewaard.294 Dit is iets wat in Vlaanderen niet gekend
is.
Daarnaast speelt het immateriële erfgoed ook een belangrijke rol. Dit heeft grotendeels te maken
met het koloniale verleden.295 Het op zoek gaan naar de identiteit voor het koloniale verleden, is
sterk aanwezig. Nadruk wordt gelegd op objecten met orale tradities, menselijke artefacten,
rotsschilderingen maar ook graven en levend erfgoed zoals traditie, mondelinge geschiedenis,
rituelen, inheemse kennis, enzovoort.296

1.1.3

in Suriname [Virgini Ryckeboer]

De keuze voor de Surinaamse wetgeving betreffende erfgoed heeft twee gegronde redenen (cfr.
supra). Vooreerst is Suriname net als Zuid-Afrika ontstaan als Europese kolonie. Ten tweede is ze
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voor de Artesis Hogeschool Antwerpen geen onbekend terrein. Reeds enkele jaren is er een
structureel en academisch samenwerkingsverband met de stad Paramaribo en de Anton de Kom
Universiteit. Dergelijke samenwerking, gericht op de uitwisseling van kennis en ervaring, wil men
eveneens in Stellenbosch zien groeien.

1.1.3.1

Algemeen

Suriname heeft een lange en rijke houten bouwtraditie. Toch bestaat de monumentenzorg er nog
maar een 50-tal jaar. Sinds het ontstaan in 1961 is er op vlak van de wet- en regelgeving dan ook veel
veranderd. Steeds was er de ondersteuning van de ministeries van Onderwijs en Volksontwikkeling
en van Openbare Werken enerzijds en verschillende, vaak onafhankelijke en niet-gesubsidieerde
instellingen anderzijds.297
Tot op heden zijn er in Suriname 247 monumenten aangeduid. Daarvan zijn er nog 225 aanwezig, de
andere 22 verdwenen ten gevolge van vandalisme, brand of illegale sloop. De meest bewaarde
exemplaren zijn oudere houten structuren uit de binnenstad waarvan dan nog eens 40% in
erbarmelijke toestand.298
De aandacht voor jonge bouwkunst is in Suriname even beperkt als in Zuid-Afrika.299

1.1.3.2

Historisch overzicht

Het eerste gevoel voor bewaring van historisch waardevolle objecten ontstond in de tweede helft
van de 19de eeuw, Suriname richtte toen immers haar eerste musea300 als bewuste verzamelplaats
voor roerende goederen in.301 Het betrof in eerste instantie een verzameling zoölogica, maar werd al
snel aangevuld met antiquiteiten, etnografica en geologica.302 Het was pas een halve eeuw later dat
het besef bij de verantwoordelijke overheid groeide om ook het onroerend erfgoed te bewaren en te
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beschermen.303 In 1952 stonden de Nederlanders daaromtrent een eerste wet toe. Inhoudelijk zou
de wet de Surinaamse historische complexen beschermen en de export van objecten daterend van
voor 1900 verbieden.304
Ozinga, een hoogleraar uit Utrecht, stelde op basis van zijn bezoek aan Suriname in 1961 een Proeve
van een monumentenlijst voor Suriname op.305 De lijst kwam er op vraag van de toenmalige regering
en was in essentie een eerste opsomming van potentiële monumenten in en rond Paramaribo. De
lijst was niet louter een opsomming van relicten. Er werd immers reeds een onderscheid gemaakt
tussen twee verschillende categorieën. Enerzijds waren er de A-monumenten. Deze groep omvatte
gebouwen die omwille van hun karakteristieken en voorkomen waardevol werden bevonden en dus
voor onvoorwaardelijke bescherming in aanmerking kwamen. Anderzijds was er ook een groep Bmonumenten die veel uitgebreider was. Deze moesten eerst onderworpen worden aan bijkomend
onderzoek vooraleer men over een bescherming kon beslissen. Groll, een ingenieur die aanvankelijk
naar Suriname was gekomen voor de uitvoering van restauratiewerken aan monumenten, breidde in
1962 de monumentenlijst van Ozinga al uit. Later ontwikkelde hij ook een uitgebreide geïllustreerde
monumentenbeschrijving voor Suriname. Toch verscheen het werk De architectuur in Suriname
1667-1930 pas in 1973.306
Mits enkele jaren van voorbereiding door Morpurgo werd in 1963 de Verordening historische
monumenten door de Staten van Suriname vastgesteld. De verordening zou instaan voor het behoud
van onroerende monumenten van geschiedenis en kunst en vormde samen met de Proeve een
belangrijke aanzet voor een gestructureerde aandacht voor het gebouwde historische erfgoed van
Suriname. Voortrekkers waren van Dun en van Oers.307
In 1975 werd met de onafhankelijkheid van Suriname de verordening van 1963 omgedoopt tot de
Wet historische monumenten.308
In 1987 wou men de monumentenlijst een juridische grondslag geven. In essentie betrof het
onroerende goederen die aangewezen werden als voorwerp van monumentenzorg. Desondanks
werden de aanduidingen echter niet als rechtsgeldig beschouwd. Dit omdat de wettelijk
voorgeschreven procedure tot aanwijzing van onroerend erfgoed niet werd nageleefd en de
monumentenlijst niet in het Advertentieblad van de Republiek Suriname werd gepubliceerd.309
De Gemengde Commissie Monumentenzorg kreeg in 1995 zijn benoeming door Gerard Hiwat,
toenmalig minister van Onderwijs en Volksontwikkeling. Deze nieuwe commissie bestond uit een
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samenvoeging van de vertegenwoordigers van de in 1989 opgerichte Commissie Monumentenzorg
en de Stichting Monumentenzorg Suriname. Hun taak bestond erin om vanuit de monumentenlijst
van Paramaribo verschillende criteria en karakteristieken310 vast te leggen die noodzakelijk waren
voor een benoeming als voorwerp van monumentenzorg. Eén jaar later volgden op basis daarvan drie
lijsten van beschermde monumenten, geclassificeerd naar A-, B- en C-monumenten.311
De oprichting van de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname of kortweg SGES volgde in 1997. Zij
stonden samen met de Commissie Monumentenzorg in voor de actualisering van
monumentenlijsten.312
De eerst erkenning voor de reeds geleverde inzet omtrent behoud en beheer van monumenten
volgde in 1998. De historische binnenstad van Paramaribo werd toen immers voorgedragen om op
de UNESCO-werelderfgoedlijst te worden geplaatst. In 2002 werd er vervolgens besloten om de
historische binnenstad van Paramaribo als cultuurerfgoed officieel in de UNESCO-werelderfgoedlijst
op te nemen.313 Het beantwoorden aan twee culturele van de tien vooropgestelde criteria waarvan
zes culturele en vier natuurlijke314, zorgde voor de rechtvaardiging voor deze inschrijving. Voor
UNESCO is Paramaribo in eerste instantie “an exceptional example of the gradual fusion of European
architecture and construction techniques with indigenous South America materials and crafts to
create a new architectural idiom (criterion ii) en ten tweede a unique example of the contact between
the European culture of the Netherlands and the indigenous cultures and environment of South
America in the years of intensive colonization of this region in the 16th and 17th centuries (criterion
iv)”.315 Ook de historische kern van Stellenbosch zou hiervoor in aanmerking kunnen komen. In het
hoofdstuk waarin een aantal richtlijnen worden opgesteld voor het erfgoedbeleid in Stellenbosch
worden de criteria van UNESCO aangehaald en wordt kort besproken in welke mate men hier in
Stellenbosch ook aan kan voldoen.316 Dit kan een aanzet zijn voor de bescherming van de historische
kern van Stellenbosch.317
In 1999 verschenen in het Advertentieblad de eerste officiële monumenten van Paramaribo. Amper
een jaar later schreef het Besluit Monumentenregistratie voor dat dergelijke aangewezen
onroerende goederen als monument in een openbaar register ingeschreven moesten worden. Het
beheer viel onder de Commissie Monumentenzorg.318
In 2002 werd de Wet historische monumenten uit 1975 vervangen door de Monumentenwet. De
twee belangrijkste wijzigingen waren de volgende. Ten eerste werd de Minister van Onderwijs en
Volksontwikkeling in staat gesteld om op verzoek van de eigenaren onroerende goederen of delen
ervan als monumenten aan te duiden. Ten tweede kreeg de regelgeving betreffende de bescherming
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van stads- en dorpsgezichten een plaats binnen de Monumentenwet. Het was voortaan dus mogelijk
om een dorp- of stadsdeel te beschermen als één geheel.319 Pas twee jaar later startte men met de
toekenning van officiële monumenten buiten Paramaribo.320
Vorig jaar verscheen het Paramaribo World Heritage Site Management Plan 2011 – 2015. Het doel
daarvan is een raamwerk en de nodige richtlijnen te bieden voor een duurzaam beheer en
bescherming van het cultureel erfgoed binnen de site.321

1.1.3.3

Instellingen

De ontwikkeling van de monumentenzorg bracht het ontstaan van verschillende instellingen met zich
mee. Hieronder volgt een korte bespreking van de voornaamste actoren.
1.1.3.3.1 Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname
De Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES)322 is in 1997 opgericht om het Ministerie van
Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV) advies te verlenen betreffende de lokale monumentenzorg
en om mede organisatiestructuren te voorzien inzake het beheer van de monumenten. Daarnaast
vormt ook de sensibilisering van de gemeenschap een heel belangrijk aspect. De SGES tracht dit via
haar website te bekomen.323
De SGES heeft belangrijke samenwerkingsverbanden met Nederland voor de uitvoering van het
beleidskader omtrent het Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed. De vereniging heeft hierbij een
coördinerende en intermediërende rol.
1.1.3.3.2 Commissie Monumentenzorg
De Commissie Monumentenzorg werd in 1989 opgericht en is verantwoordelijk voor werkzaamheden
op het gebied van monumentenzorg. Zij beheert de monumentenregisters en adviseert en
rapporteert hun toestand aan de Minister van Onderwijs en Volkontwikkeling.324
1.1.3.3.3 Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling
Het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, afgekort MINOV, bestaat sinds mei 2010 uit twee
afdelingen, namelijk Onderwijs en Cultuur.325 Het is voornamelijk deze laatste die in het geval van
monumentenzorg belang heeft.
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De missie is drieledig. In eerste instantie wil men het respect, het behoud en de bescherming van
cultureel waardevolle objecten bevorderen. Ten tweede gaat men basisvoorwaarden en beleidslijnen
scheppen om zo een gunstig kunst- en cultuurklimaat te bekomen. Tot slot, het derde en laatste
aspect, wil men zorg dragen voor de conservering, de ontwikkeling en de veredeling van het
Surinaamse culturele erfgoed.326
Het doel van een dergelijk cultuurbeleid is voorlichting. Men adviseert de SGES en de Commissie
Monumentenzorg omtrent het toepassen van de Monumentenwet uit 2002. Uiteindelijk is de
minister van dit ministerie verantwoordelijk voor het al dan niet toestemmen van een
bescherming.327
1.1.3.3.4 Ministerie van Openbare werken
Het Ministerie van Openbare Werken ofwel de Bouwcommissie heeft als missie de ontwikkeling, de
bouw en het onderhoud van het openbaar goed voor een leefbaar, schoon en mooi Suriname.328 Het
Ministerie bestaat uit vier afdelingen waarvan één belangrijk is voor monumentenzorg, namelijk de
afdeling Bouwkundige Werken en Ruimtelijke Ordening.329 Zij houdt zich bezig met de bouwkundige
infrastructuur van het land en streeft daarbij naar een verbetering van de levenskwaliteit. Haar taken
omvatten: het bouwen en schilderen van volkswoningen, politieposthuizen, scholen, diverse
overheidskantoren, brandweer/militaire kazernes, diverse loodsen, RGD poliklinieken, het tussentijds
onderhoud en restauratie van de verschillende overheidsgebouwen. De belangrijkste taken van dit
ministerie zijn echter het verlenen van vergunningen en de controle op de naleving ervan.330

1.1.3.4

Definiëring en inhoud monumentenwet331

De Surinaamse Monumentenwet, houdende bepalingen inzake het behoud van monumenten en
stads- en dorpsgezichten, dateert van 5 september 2002.332 De wet is opgebouwd uit zeven
hoofdstukken333 die binnen de monumentenzorg een duidelijk juridisch kader over het beheer
moeten scheppen. Desondanks gaan er nog steeds waardevolle objecten verloren door vandalisme,
illegale sloop, gebrek aan kennis en aan kapitaal.334
In de algemene bepalingen van deze wettekst wordt een monument als volgt gedefinieerd:
-

alle onroerende goederen of delen daarvan, die minstens vijftig jaar oud zijn en van algemeen
belang worden geacht wegens hun schoonheid, hun kunstwaarde, hun betekenis voor de
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-

wetenschap, voor de oudheidkunde, de geschiedenis van het land, hun volkenkundige waarde
of architectuur;
terreinen welke van algemeen belang zijn wegens daar aanwezige objecten zoals bedoeld
onder punt 1;
terreinen, anders dan in lid 2 genoemd, bouwwerken en standbeelden, die ter herdenking van
een bepaalde gebeurtenis of een persoon zijn opgezet en derhalve historische of kunstzinnige
waarde hebben, welke ingeschreven zijn in de ingevolge deze wet vastgestelde registers.335

Tenzij men over een vergunning beschikt is het te allen tijde verboden een monument te slopen of
veranderingen aan te brengen. Heel specifiek is het verboden om:
-

een monument af te breken, te verstoren dan wel het uiterlijk of destructuur in enig opzicht
te wijzigen;
een monument te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze, waardoor het
wordt ontsierd of in gevaar gebracht;
een monument te verplaatsen, waardoor het uit zijn historische context wordt gehaald;
een monument, welke van de openbare weg af zichtbaar is, op enige wijze geheel of ten dele
aan het oog te onttrekken;
op of aan een monument een beeldverstorend reclamebord of ander opzichtig voorwerp aan
te brengen.336

Een benoeming als monument brengt ook heel wat plichten met zich mee. Een heel belangrijke is de
onderhoudsplicht. Indien dit wordt verwaarloosd, zullen de werkzaamheden door de overheden
worden verricht, ten koste van de zakelijk gerechtigde. Voor bepaalde instandhoudingwerken
kunnen uitkeringen worden bekomen.
Een stads- of dorpsgezicht wordt omschreven als:
-

groepen van onroerende goederen die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun
onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of
cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden,
welke zijn ingeschreven in de ingevolge deze wet vastgestelde registers.337

Dergelijke bescherming wordt toegewezen door de bevoegde minister voor Openbare Werken na het
inwinnen van advies van de Commissie en de Planologische Dienst. Net als bij monumenten moet de
beslissing worden medegedeeld in het Advertentieblad van de Republiek Suriname en worden de
stads- en dorpsgezichten ingeschreven in het openbaar register. In een stads- en dorpsgezicht is het
verboden:
-

een bouwwerk geheel of gedeeltelijk af te breken zonder een sloopvergunning;
nieuwbouw op te zetten of wijzigingen aan te brengen aan bestaande bouwwerken, die de
onderlinge ruimtelijke- of structurele samenhang, dan wel de wetenschappelijke of
cultuurhistorische waarde van het beschermd gebied kunnen aantasten casu quo bedreigen,
zonder een vergunning voor nieuwbouw of verbouw.338
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1.1.3.5

Evaluatie

De analyse van de wetgeving betreffende erfgoed in Suriname toont ons dat monumentenzorg er
een vrij jong fenomeen is maar dat men wel al mooi resultaat levert. De Monumentenwet is echter
reeds tien jaar geleden opgesteld en onderging geen wijzigingen meer. De definiëringen lijken goed
op de definitie die in Vlaanderen gelden: de definitie van een monument toont aan dat een object
van algemeen belang moet zijn omwille van een aantal redenen. Zo is ook een stads- en dorpsgezicht
een bundeling van verschillende onroerende goederen die voldoen aan dezelfde voorwaarden als
een monument. Het grote verschil is de opgelegde ouderdom van een monument in Suriname. Om
beschermd te kunnen worden moet het goed minstens 50 jaar oud zijn.
De titel van Werelderfgoed die Paramaribo verkreeg, zorgt ervoor dat men intensief bezig is met het
erfgoed. Getuige daarvan is het, weliswaar verplichte, managementplan die werd opgesteld. Dat
bestaat uit drie grote delen. Een eerste beschrijft het beschermde gebied en de bufferzones. Een
tweede analyseert het management en omvat een SWOT-analyse van de historische kern. Tot slot
een derde deel dat richtlijnen voorschrijft voor het beleid om de historische binnenstad zo goed
mogelijk te kunnen beheren. Een dergelijke bescherming en/of managementplan zou dus uitermate
interessant zijn voor Stellenbosch.

1.2

Vergelijking en kritische reflectie

In dit onderdeel worden tenslotte de verschillende voor- en nadelen van de drie erfgoedwetten
naaste elkaar opgesomd. Een helder naast elkaar plaatsen van de gelijkenissen en verschillen, leidt
tot een opsomming van de verschillende zwakke en sterke punten. Een kritische reflectie op deze
zaken resulteert in een distillatie van enkele versterkende inzichten.

1.2.1

Gelijkenissen

Zowel het Vlaamse als het Zuid-Afrikaanse erfgoedbeleid worden vanuit een sterk gecentraliseerde
instelling gedicteerd. Het Agentschap Onroerend Erfgoed in Vlaanderen en SAHRA in Zuid-Afrika
hebben de touwtjes grotendeels in handen.
De verplichtingen die gepaard gaan met een bescherming van een monument lopen zowel in
Vlaanderen, Zuid-Afrika als Suriname gelijk. De bescherming van een waardevol stuk erfgoed is
blijkbaar een universeel gegeven.
Het belang dat wordt gehecht aan het opstellen van een inventaris is zowel bij het Vlaamse,
Surinaamse als Zuid-Afrikaanse erfgoedbeleid van groot belang. De manier van inventarisatie waarbij
een officieuze en een officiële lijst bestaat is bij alle drie de landen hetzelfde. Er is een lijst met
mogelijke waardevolle erfgoedbronnen en een lijst met beschermingen. Deze inventarissen houden
niet dezelfde bescherming en gevolgen in maar zijn beiden gezag dragend. Erfgoed opgelijst in de
officieuze inventaris kunnen doorgaans niet zomaar worden afgebroken of aangepast. Maar het zijn
slechts de gebouwen opgenomen inde officiële inventaris die wettelijk beschermd zijn.
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Zowel in de Vlaamse, Zuid-Afrikaanse als Surinaamse erfgoedwetgeving zijn subsidies voorzien. In
Vlaanderen is er zowel een restauratie- als onderhoudspremie voor handen. In Suriname wordt voor
het onderhoud van monumenten eveneens een premie voorzien. In de NHRA wordt tevens financiële
steun voorzien.
Zowel de Vlaamse als de Surinaamse erfgoedwetgevingen zijn heel pragmatisch en to the point
opgesteld. Het erfgoedbeleid is goed geïmplementeerd en vormt meer dan slechts een blauwdruk
voor de bescherming van het erfgoed.
Zowel in Zuid-Afrika als Suriname speelt de ouderdom van onroerend erfgoed een rol in de
bescherming ervan. De definiëring van een monument in Suriname impliceert dat het gebouw
minstens 50 jaar oud is. In het Zuid-Afrikaanse erfgoedbeleid speelt ouderdom niet rechtstreeks een
rol in de officiële bescherming van erfgoedstukken maar wel onrechtstreeks bij het vergunnen van
werkzaamheden. Gebouwen jonger dan 60 jaar zijn vrijgesteld van vergunningsaanvragen bij afbraak
of alteraties. Jong erfgoed is in deze landen sterk bedreigd.
De reorganisatie in 2012 dat leidde tot het overkoepelende Agentschap Onroerend Erfgoed en het
voorstellen van de nieuwe, meer algemene erfgoeddefinitie doet de Vlaamse wetgeving nauwer
aansluiten bij de Zuid-Afrikaanse wetgeving (cfr. supra). Deze laatste was in 1999 zeer open en
algemeen opgesteld om zo weinig mogelijk erfgoed ‘uit te sluiten’. Hierdoor mist ze echter praktische
en duidelijke richtlijnen. In Vlaanderen zal dit echter naar alle waarschijnlijkheid niet het geval zijn
omdat hier een jarenlange traditie van onderuit gekend is.

1.2.2

Verschillen

Het centrale gezag van het Agentschap en van SAHRA ontplooien zich op een andere manier. Het
Agentschap is gegroeid als een overkoepelende instelling. Tot vorig jarig waren er verschillende
instellingen zoals het VIOE, het agentschap Ruimte en Erfgoed, enzovoort. Deze knowhow is pas
sinds 2012 gebundeld in het Agentschap. In Zuid-Afrika liep deze evolutie anders: SAHRA gold van bij
haar oprichting als centrale gezaghebber en moest op basis van de NHRA van 1999 haar beleid
uitzaaien over de provincies en lokale overheden. In Vlaanderen hebben de provincies en lokale
overheden veel minder slagkracht dan in Zuid-Afrika in de wet omschreven staat. Dit laatste is echter
ook van belang: volgens de NHRA krijgen de provinciale en lokale overheden veel zeggenschap
toebedeeld maar daar is nog niet veel van in huis gekomen. Dit verschil tussen de Vlaamse en de
Zuid-Afrikaanse aanpak is vooral te wijten aan het grote schaalverschil. Het zou enkel leiden tot een
enorme fragmentatie in Vlaanderen om de Vlaamse erfgoedwetgeving nog verder op te splitsen
tussen de provincies en lokale overheden. Tegelijkertijd is het in Zuid-Afrika ondenkbaar al het
erfgoed te beheren vanuit één instantie. In dit opzicht is Suriname maar heel kleinschalig. Toch heeft
de Vlaamse wetgeving meer armslag vooral door deze omgekeerde evolutie: in Vlaanderen is de
gecentraliseerde aanpak van onderuit gegroeid terwijl de Zuid-Afrikaanse van bovenuit wordt
opgelegd.
Zowel de Surinaamse als de Zuid-Afrikaanse wetgeving stelt gradaties op in het erfgoed. In Suriname
is er sprak van A-, B-, en C-monumenten. In Zuid-Afrika is nationaal waardevol erfgoed gegradeerd
als grade I-erfgoed. Provinciaal erfgoed is grade II-erfgoed en lokaal is grade III-erfgoed. Hoe groter
de schaal, hoe waardevoller. In Vlaanderen wordt dergelijk onderscheid niet gemaakt.
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In Zuid-Afrika kunnen grote stadsdelen tot heritage area worden benoemd. Een bescherming van het
onroerende erfgoed houdt het niet in maar het staat de implementatie van deze regio in de
ruimtelijke ordening voor waardoor onroerend erfgoed waar nodig wordt betrokken bij mogelijke
stadsontwikkeling.

1.2.3

Zwakke punten

In de Zuid-Afrikaanse wetgeving zijn er door de interpretatieve en interactieve aard van NHRA veel
algemeenheden waardoor deze soms nogal oppervlakkig overkomt. Daarnaast zijn de definities niet
altijd even helder opgesteld. Er is verwarring tussen wat nu juist ‘place’ en wat nu juist ‘site’ inhoudt.
Voor het onroerende erfgoed leidt dit tot tegenstrijdigheden. Daardoor mist de NHRA implementatie
in de praktijkwereld. Provincies en lokale overheden zouden veel slagkracht krijgen maar dit lukt
hierdoor niet.
Zowel de Surinaamse als de Zuid-Afrikaanse wetgeving werden al meer dan 10 jaar niet meer
aangepast of gewijzigd. Beide wetgevingen zijn daardoor gedateerd. In vergelijking met de Vlaamse
wetgeving zijn ze soms conservatief –bijvoorbeeld door het ontbreken van de principes van het
Charter van Venetië. Het betrekken van criterium ‘ouderdom’ in de definities of het beleid is hier een
goed voorbeeld van. Sinds 1976 is dergelijk criterium in Vlaanderen niet meer van toepassing.
Naar ons mening is het opnemen van het criterium ‘ouderdom’ in een erfgoedwetgeving nefast voor
het erfgoed en dan zeker voor het jonge erfgoed. Zowel de Zuid-Afrikaanse als de Surinaamse
wetgeving stelt ouderdom rechtstreeks of onrechtstreeks op als criterium voor hetzij
vergunningsaanvragen hetzij beschermingen. De jonge bouwkunst komt hierdoor in beide landen
onder druk te staan.339
In de Zuid-Afrikaanse wetgeving kan de nabije omgeving van een beschermd monument –heritage
site- beschermd worden door een protected area. Hiermee leunt het nauw aan bij de twee definities
die de Vlaamse wetgeving geeft voor stads- en dorpsgezicht. Dit wordt echter amper toegepast.340 Bij
een bescherming als stads- en dorpsgezicht in de Vlaamse wetgeving wordt de bescherming van de
omgeving altijd verzekerd. Op dit vlak is de Zuid-Afrikaanse wetgeving zwakker wat betreft
ensembles.
Door andere maatschappelijke problemen zoals armoede, werkloosheid en onveiligheid is het voor
Zuid-Afrika niet evident subsidies te verlenen aan erfgoedprojecten. Op lange termijn kan dit wel
voor problemen zorgen voor het land. Erfgoed en identiteit vormen een belangrijk gegeven in het
imago van een land. Het uitlaten van financiële steun door deze maatschappelijke problemen maar
tevens door de te zwak opgestelde procedureomschrijving, bedreigt het erfgoed.

1.2.4

Sterke punten

In alle drie de wetgevingen hechten veel belang aan de inventarisatie van het erfgoed. Van bij het
ontstaan van de monumentenzorg in de desbetreffende landen wordt er getracht een zo volledig
mogelijke inventaris op te stellen van het erfgoed. Meestal gaat dit gepaard met een officiële en een
339

Zo werd er dit jaar nog hevig onderhandeld door de Stellenbosch Erfenis Stigting om het bouwkundig
erfgoed van Pius Pahl te kunnen beschermen.
340
Gesprek met Jolanda Morkel, copromotor. 30 september 2011.

88

officieuze inventaris waarbij de officieuze al het waardevolle erfgoed opsomt en de officiële de bij
wet beschermde monumenten oplijst.
De Vlaamse wetgeving is een zeer pragmatisch opgestelde wetgeving met een sterke omkadering
door de ondertussen jarenlange ervaring, de bottom up benadering, de sterk uitgewerkte
premiestelsels en de opgesomde details rond toegelaten of verboden werkzaamheden. Bovendien
wordt de wet op regelmatige basis aangepast. Daarnaast is ze progressief opgevat. De Vlaamse
monumentenprijs en andere incentives zorgen voor een voortdurende sensibilisatie bij de Vlaamse
bevolking.
In het verlengde van deze pragmatische wetgeving zijn er enkele instellingen die de implementatie
en de praktijkomzetting verzekeren. In 2009 werd er een Vlaamse wet goedgekeurd om leegstand en
verkrotting tegen te gaan. Te integratie met historische gebouwen, monumenten en erfgoed in het
algemeen is sterk. Daarnaast zijn de onderzoekscel VIOE, de Expertencommissie en de Inspectie RWO
drie instellingen die het erfgoedbeleid nauwlettend in het vizier houden en zo een strakke
omkadering voorzien. In Zuid-Afrika wordt dit allemaal gedragen door SAHRA zelf. Dit is tevens één
van de redenen waarom het erfgoedbeleid in Zuid-Afrika faalt. In Vlaanderen wordt controle
uitbesteedt aan onafhankelijke instellingen, zoals o.a. Monumentenwacht.
Het onderwijs rond erfgoed is in Vlaanderen goed uitgewerkt. Op lange termijn geeft dit meer
zekerheid voor het beheer van het erfgoed. Zo worden er mensen opgeleid tot professionele
erfgoedconsulenten die er kunnen voor zorgen het erfgoed op een duurzame en proactieve manier
veilig te stellen.
De Surinaamse case geldt als voorbeeld voor de aanvraag en benoeming van UNESCO
Werelderfgoed. Door de benoeming tot Werelderfgoed wordt bovendien duurzaamheid en een
langetermijnvisie door het opstellen van een beheersplan verzekerd. De titel van Werelderfgoed die
Paramaribo verkreeg, zorgt ervoor dat men zich intensief inlaat met het beheer van het erfgoed. Een
dergelijke bescherming en/of managementplan zou dus uitermate interessant zijn voor Stellenbosch.
In Suriname is monumentenzorg een vrij jong fenomeen maar het levert mooie resultaten op. De
Monumentenwet is echter reeds tien jaar geleden opgesteld en heeft nood aan nieuwe wijzigingen.
In Zuid-Afrika zijn natuur en milieu sterk verwikkeld met erfgoed. Dit heeft veel te maken met het
ontstaan van de erfgoedzorg vanuit de natuurconservatie en dan voornamelijk de wildparken. Milieu
en natuur zijn in de verschillende basisdefinities omvat zodat op dit vlak de Zuid-Afrikaanse
wetgeving opvallend sterker is dan de Vlaamse of Surinaamse wetgeving. Landschapszorg is in ZuidAfrika sterker uitgewerkt dan in Vlaanderen.
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3

OPSTELLEN VAN ONDERSTEUNENDE RICHTLIJNEN VOOR HET ERFGOEDBELEID VAN STELLENBOSCH

De doelstelling op macroniveau is het formuleren van ondersteunende richtlijnen om de zwakke
schakels in het erfgoedbeleid in Stellenbosch aan te pakken. Literatuuronderzoek naar het erfgoed in
Stellenbosch, het drie maanden durende verblijf waardoor het mogelijk werd ons onder te dompelen
in het reilen en zeilen van het erfgoedbeleid in de stad, het bijwonen van erfgoed gerelateerde
workshops en vergaderingen en een vergelijking van zowel de Zuid-Afrikaanse, Vlaamse als
Surinaamse wetgeving zorgen voor de nodige bagage om deze problemen in een helder perspectief
te stellen.341
Vooreerst mogen deze ondersteunende richtlijnen geen kopie van het Westerse model worden. De
richtlijnen worden specifiek toegespitst op de situatie in Stellenbosch en heeft uitbreidend
raakpunten met de situatie die zich afspeelt in geheel Zuid-Afrika. De focus ligt echter op
Stellenbosch zelf. Een kopie van het Westerse -of in ons geval Vlaamse- model heeft weinig kans op
slagen.342 De grote context van deze landen is namelijk te verschillend: Zuid-Afrika heeft een totaal
andere geschiedenis dan Europa of Vlaanderen.343 Zuid-Afrika heeft een jongere geschiedenis, is
destijds een kolonie geweest, heeft andere oorlogen meegemaakt, is nog maar net bekomen van de
apartheid, enzovoort. Dit zijn allemaal zaken die het erfgoedbeleid op een andere manier kleuren
dan het erfgoedbeleid in Vlaanderen/Europa.344 Stellenbosch heeft geen Romeinen of middeleeuwen
gekend. Stellenbosch heeft geen belforten of begijnhoven, zoals Vlaanderen geen Kaap-Hollandse
wijnboerderijen heeft. Vlaanderen heeft nooit de slavernij op dergelijke manier meegemaakt als
Zuid-Afrika. Waar de ondersteunende richtlijnen geen kopie mogen zijn van de Vlaamse/Europese
wetgeving, moeten ze eerder een toepassing zijn van de theorie- en praktijkervaring op enkele
pijnpunten in het erfgoedbeleid van Stellenbosch en bij uitbreiding de Zuid-Afrikaanse wetgeving.
Het opdringen van eigen kennis en wetten zonder een maatschappelijk draagvlak heeft geen zin en is
op lange termijn niet duurzaam.
Een andere reden waarom de richtlijnen geen kopie mogen zijn, is de ongelijke schaalverhouding
tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika/Stellenbosch. De Vlaamse wetgeving ontfermt zich over het
erfgoed dat zich binnen een oppervlakte van 13.500km² bevindt terwijl de Zuid-Afrikaanse een
gebied van meer dan 1.200.000 km² omvat. Daar tegenover staat de grotere dichtheid aan
verschillende onroerende erfgoederen in Vlaanderen dan in Zuid-Afrika.345 Dit impliceert dat de ZuidAfrikaanse wetgeving veel algemener is dan de Vlaamse en dat er in Zuid-Afrika ook meer aandacht
uitgaat naar natuurconservatie en landschapszorg terwijl in Vlaanderen de nadruk ligt op
bouwkundig erfgoed. Beiden kunnen dus zeker van elkaar leren. De nadruk in deze thesis ligt echter
341
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op het bouwkundig erfgoed in Stellenbosch waardoor ook voornamelijk daarop zal worden
toegespitst. Landschappen en roerend erfgoed komen zoals reeds vermeld niet in aanmerking in
deze thesis.
De ondersteunende richtlijnen willen om bovenstaande redenen in de eerste plaats advies geven en
een ander licht werpen op erfgoedzaken waar in Stellenbosch het schoentje wringt. Hoe deze
vervolgens in de praktijk worden omgezet wordt in deze thesis niet uit de doeken gedaan. Daarvoor
was de tijd te beperkt. Om dit te verwezenlijken is een betere en diepere kennis van de werking op
de municipaliteit en haar wetten noodzakelijk. Dit hoofdstuk spitst zich dus toe op het formuleren
van adviezen. Het implementeren van deze adviezen is de volgende stap maar kan niet worden
voltooid in één jaar tijd.

3.1 De integratie van erfgoed bij de burger

In de eerste plaats moet er een draagvlak zijn voor het behoud van onroerend erfgoed. Onroerend
erfgoed wordt misschien voornamelijk geconsumeerd door toeristen en bezoekers maar als de lokale
bevolking niet achter haar erfgoed staat ofniet om haar historische gebouwen maalt, wordt het
moeilijk om een degelijk beheer in de praktijk om te zetten.346 Wat hier als eerste punt wordt
aangehaald, is niet op korte termijn te verwezenlijken en is een werk van lange adem. Het biedt
echter een garantie op een beter erfgoedbeheer op lange termijn. Het creëren van een draagvlak bij
de ontwikkeling van plaatsen, niet in het minst bij een ontwikkelingsland, wordt tevens als onderdeel
van één van de drie pijlers aanzien bij het Verdrag van Parijs om duurzaamheid na te streven.347
Zuid-Afrika is op dit moment een heel jong land. De kiem mag dan wel in de zeventiende eeuw
gelegd zijn, de ontplooiing van de huidige natie bestaat nog maar sinds 1994 bij het afschaffen van de
apartheid. Aan de hand van haar erfgoed wil het land de nieuwe Rainbow Nation kracht bij zetten,
maar na 18 jaar is dit nog steeds een moeilijk euvel. Erfgoed top-down integreren is in dit opzicht
geen eenvoudige sinecure, zo niet onmogelijk. Erfgoed is cultuur en cultuur kan niet zomaar worden
opgelegd. Daarom is het belangrijk bottom up te werken zoals in Vlaanderen het geval is. In
Vlaanderen ontfermt men zich over het erfgoed omdat dit wordt gezien en gevoeld als een deel van
de identiteit. In Europa is er een soort intrinsieke trots voor het erfgoed. Erfgoed en erfgoedbeleid is
diep in de maatschappij geworteld. Dit heeft enerzijds te maken met het erfgoedbeleid dat al veel
langer ingebakken is in de wetgeving dan in Zuid-Afrika en anderzijds omdat haar gebouwde
geschiedenis veel ouder is. Het erfgoedbeleid werkt in Vlaanderen omdat, ondanks dat de wet van
bovenop wordt opgelegd, de noodzaak om het erfgoed te beschermen en het identiteitsgevoel dat
ermee gepaard gaat van onderuit voortvloeit. Het erfgoed wordt in Vlaanderen bovendien met meer
mensen tegelijk gedeeld. In Zuid-Afrika is het bouwkundig erfgoed enerzijds voornamelijk blank
getint en anderzijds is erfgoed in het algemeen verdeeld over meerdere gemeenschappen.
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Een draagvlak dat zich van onderuit manifesteert, kan worden verwezenlijkt door erfgoed meer te
betrekken in het dagelijkse leven. Erfgoed moet in de mens binnendringen, zich er nestelen en
wortelen, een identiteitsgevoel creëren en zo op een positieve manier opnieuw naar buitenuit
stralen. Deze algemene maatschappelijke principes worden ook opgesomd in de NHRA van 1999. 348
Het is de burger zelf die het erfgoed moet willen beschermen en niet enkel de overheid. De burger
moet op termijn erfgoed door eigen sympathie en besef op de juiste manier behandelen en niet
omwille van enkele regeltjes.349 De rol van de burgers in het publieke erfgoedbeheer is van groot
belang. Een belangrijke vraag is wat de bevolking van Stellenbosch of Zuid-Afrika zelf wil met het
erfgoed.350 Het vinden van een antwoord op deze vraag leidt tot de creatie van een draagvlak
waardoor het erfgoed op langere termijn bewaard kan worden.
Om het belang van erfgoed tot de burger te laten indringen, zijn er enkele maatschappelijke
stimulansen nodig. Educatie, sensibilisatie en toegankelijkheid zijn drie enorm belangrijke prikkels die
het erfgoed kunnen promoten.
3.1.1

Onderwijs

Onderwijs is een prominente speler bij de integratie van erfgoed in het dagelijkse leven.351 Educatie is
de uitgelezen manier om de burger zich verantwoordelijk te doen voelen voor erfgoed en om
bewustzijn te creëren.352 Dit is een project van lange adem en vooraleer dit ook zijn vruchten zal
afwerpen, moet bijna gewacht worden op de volgende generatie. Maar door onderwijs kan de jeugd
worden betrokken bij erfgoed. De huidige jeugd zal de toekomst bepalen voor het latere erfgoed.353
Van bij de middelbare school kan op een losse manier het belang van identiteit en erfgoed worden
aangeleerd. Via onderwijs kunnen trouwens ook oudere generaties worden bereikt. Wat kinderen
leren op school dragen ze meestal ook deels over naar hun ouders toe. Tijdens de hygiënistische
beweging in België werd het nut van hygiëne ook aangeleerd aan de ouders via de kennis die de
kinderen hierover opdeden op school. Jeugdwerking en onderwijs zijn daarom belangrijke
investeringen op lange termijn.354
Hoewel de NHRA van 1999 hamert op het belang van onderwijs, mist Zuid-Afrika meerdere
opleidingen in het hoger onderwijs die zich toespitsen op erfgoed.355 In Vlaanderen kan aan
verschillende hogescholen een erfgoedopleiding worden gevolgd. De opleiding van waaruit deze
thesis wordt geschreven is zo één. De Artesis Hogeschool in Antwerpen biedt een master-namasteropleiding Monumenten- en Landschapszorg en een masteropleiding Conservatie en
Restauratie aan. In de eerste opleiding wordt voornamelijk een degelijk beheer en beleid aangeleerd.
In de tweede wordt het onderhoud en de technieken om erfgoed te restaureren onderwezen. Aan
het R. Lemaire International Centre for Conservation in Leuven kan een gelijkaardige, meer
348
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internationaal gerichte opleiding worden gevolgd als de opleiding Monumenten- en Landschapszorg
aan de Artesis Hogeschool. Aan de CUT in Kaapstad is dit niet mogelijk en aan de universiteit van
Stellenbosch werd dergelijke richting onlangs afgeschaft.
Aangezien er op dit vlak een hiaat gaapt in het onderwijsaanbod wat betreft monumenten- en
landschapszorg, moet er misschien gezocht worden naar projecten die gelijkaardig zijn aan deze
thesis. Studenten architectuur en geschiedenis maar evengoed kunst en sociologie, kunnen als
thesisonderwerp een project kiezen waarbij erfgoedproblemen in Zuid-Afrika worden aangepakt.356
Op die manier wordt erfgoedzorg terug in het hoger onderwijs geïmplementeerd, wordt erfgoed bij
studenten gesensibiliseerd en krijgen jonge geesten de kans erfgoed terug levendig en actueel te
maken.357
In dit opzicht is de universiteit van Stellenbosch een belangrijke speler die op dit moment nog te
weinig wordt benut. De studentengemeenschap heeft een aanzienlijke grootte maar is nagenoeg
amper terug te vinden in het historische hart van Stellenbosch. Als voorbeeld wordt Gent, België
genomen. De studentengemeenschap in Gent is ook aanzienlijk, maar wordt dan ook overal
vertegenwoordigd. Studenten dralen tot de late uurtjes rond in het centrum van Gent. In
Stellenbosch is dit niet het geval. De Stellies hun actieterrein en invloedssfeer beperken zich tot het
studentencentrum, de campus en de studentenhuizen.358 De studenten moeten echter meer
betrokken worden tot het historische centrum van de stad. Studenten maken een stad levendig en
zijn meestal diegenen die als eerste een nieuwe trend tot zich nemen of een bepaalde buurt terug
hip kunnen maken.359 In Stellenbosch moet hier meer gebruik van worden gemaakt. Aan de hand van
wedstrijden, kunst, tentoonstellingen, muziekoptredens, cafés, enzovoort kan deze flexibele
gemeenschap aangetrokken worden.
3.1.2

Sensibilisatie

Een tweede prikkel om erfgoed tot de mensen te laten komen is sensibilisatie. Onbekend blijft
onbemind. Daarom is het van groot belang de bevolking wakker te maken voor hun erfgoed.360 In
Vlaanderen wordt jaarlijks de Vlaamse Monumentenprijs uitgereikt door de Vlaamse overheid. Een
persoon, een privé- of openbare instelling kan voor zijn of haar recentelijke verwezenlijking op het
vlak van monumentenzorg, landschapszorg of archeologie een bedrag van €12.500 winnen.361
Stellenbosch kan als municipaliteit wedstrijden rond erfgoed oprichten om het nut van erfgoed te
promoten.362 Andere prikkels om de burger aan te zetten tot appreciatie van het erfgoed, is het
organiseren van een jaarlijkse erfgoeddag. Zowel in Vlaanderen als in Zuid-Afrika wordt dit reeds
gedaan, zij het bij de eerstgenoemde met meer succes. In België is er jaarlijks een Erfgoeddag en een
Open Monumentendag. Al van eind jaren ’80 was dit een succesformule. In Zuid-Afrika wordt er ook
jaarlijks een Erfgoeddag georganiseerd maar dit komt vooral neer op een dag van eenheid omwille
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van de gelijktijdige Braaidag. Het aspect erfgoed wordt er niet zozeer beleefd, al is het braaien
weldegelijk typisch Zuid-Afrikaans erfgoed. Het lijkt ons een beter idee deze twee dagen los van
elkaar te zien en Erfgoeddag te organiseren net zoals de Vlaamse Open Monumentendag. Alle
beschermde en niet-beschermde historische gebouwen worden dan gratis voor het publiek
opengesteld. Zo wordt Braaidag een dag van nationale eenheid geschoeid op Zuid-Afrikaans
immaterieel erfgoed en Erfgoeddag een dag van nationale eenheid waarbij het Zuid-Afrikaanse
erfgoed wordt bezocht.
Met de nieuwe digitale mogelijkheden rond smartphones is het eveneens mogelijk erfgoed dichter bij
de burger te brengen.363 Ondanks de status van ontwikkelingsland hebben veel Zuid-Afrikanen een
smartphone.364 Aan de hand van het inscannen van een QR-code kan op die manier informatie
worden geüploaded van een website of database.365 Op die manier is de informatie voor iedereen
dicht bij de hand. Daarenboven kan deze smartphone-applicatie als GPS worden ingeschakeld voor
de toerist die onbekend is met de nieuwe stad die hij bezoekt. Op die manier worden de
erfgoedankerpunten via de smartphone-applicatie gepromoot, gedocumenteerd en ontsloten voor
het publiek. De informatie die wordt verschaft, is zo ook telkens up to date daar de website waarmee
de smartphone contact maakt voortdurend kan worden aangepast. En vanaf dan is het ook niet meer
onmogelijk om de link te leggen met de foursquare-applicatie of een facebook-link.366 Ankerpunten
worden zo op een digitale wijze ontsloten, om niet te zeggen hip om te bezoeken. Ze worden
verankerd in een stedelijk netwerk en worden via de digitale weg toegankelijk voor het grote publiek.
Het oprichten van een website voor de buurt rond Die Braak en het Rijnse Complex waarin
activiteiten en dergelijke meer worden gepromoot, kunnen via deze digitale weg bovendien van Die
Braak en het Rijnse Complex een soort brand maken.367 Een goed voorbeeld is www.dokgent.be.
Werkzaamheden om de oude dokken in Gent, België, te herwaarderen worden binnenkort gestart.
Maar vooraleer de eerste putten worden gegraven, maakt stad Gent al twee jaar gebruik van de
oude terreinen om via verschillende activiteiten deze buurt nieuw leven in te blazen.
Tenslotte zijn er verschillende andere incentives om erfgoed te promoten en open te stellen voor het
grote publiek. Via lokale sponsors, allerhande wedstrijden, enzovoort, kan erfgoed gesensibiliseerd
worden.
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3.1.3

Toegankelijkheid

Een derde punt bij de integratie van erfgoed bij de burger, is de toegankelijkheid ernaar toe
vergroten. Het gebeurt dat erfgoed niet alleen letterlijk maar ook psychologisch, sociaal of
intellectueel ontoegankelijk is. Wanneer historische gebouwen slecht onderhouden worden of niet
ontsloten zijn, is het niet altijd mogelijk deze te bezoeken. Psychologisch en sociaal toegankelijk
maken heeft dan weer veel te maken met de gruwelen die zich tijdens de apartheid afspeelden.
Sommige historische gebouwen verwijzen zeer expliciet naar deze geschiedenis - denk maar aan de
gevangenis op Robben Island. Met intellectueel ontoegankelijk wordt bedoeld dat erfgoed niet
slechts iets elitair mag zijn maar des mensen. De drempel van toegankelijkheid moet zo laag mogelijk
gehouden worden.
Daarnaast moet ook de toegankelijkheid tot de wet worden vergroot. Voor vele leken is de
erfgoedwet een stuk droog, onverstaanbare tekst. Aan de hand van brochures voor de bevolking
moet de wet op een heldere en eenvoudige manier worden uitgelegd. Zo wordt de interesse voor
hen groter en de drempel verlaagd. Erfgoed is namelijk van het volk. Als zij de wet niet begrijpen
wordt het ook moeilijk deze toe te passen. In Vlaanderen zijn er voor de bescherming van historische
gebouwen, voor subsidies en dergelijke meer, verschillende brochures voor handen. Het helder en
eenvoudig uitleggen is hierbij van groot belang. Daarvoor moet ook de wet zelf zo eenvoudig
mogelijk opgesteld zijn (cfr. infra).
3.1.4

Een geïntegreerde aanpak

Erfgoed staat niet alleen. Erfgoed gaat gepaard met andere zaken uit het dagelijkse leven.
Erfgoedbetrokkenen vormen een zeer heterogene groep: stadsplanners, architecten, lokale
overheden, private ondernemingen,…368 Een geïntegreerde aanpak om erfgoed tot bij de lokale
bevolking te krijgen, is de enige kans op slagen. Verschillende sectoren moeten samen het erfgoed
naar buiten dragen en niet enkel de overheid of het toerisme. Erfgoed moet betrokken worden bij
kunst, economie, toerisme, ruimtelijke planning. Erfgoed heeft niet alleen een historische of
architecturale waarde maar ook een waarde op wetenschappelijk, economisch, artistiek, … vlak.
Erfgoed speelt een veel diepere rol in de maatschappij dan enkel op historisch, architecturaal of
toeristisch vlak en moet daarom geïntegreerd aangepakt worden.369 Erfgoed draagt bij tot de
levenskwaliteit en tot de economie.370
In 2011 werd gestart met het grootse project Stellenbosch 360. Hierbij werd reeds een eerste stap in
de goede richting gezet wat betreft een geïntegreerde aanpak om het erfgoed mede te promoten.
Eén groot, holistisch en allesomvattend plan waarbij alle sectoren een rol spelen voor het heropleven
van Stellenbosch in zijn geheel, werd uitgetekend door Annemie Ferns. Er werd gesteld dat
Stellenbosch een brand moet worden waarbij het op alle mogelijke vlakken wordt gepromoot. Zowel
de zakensector, de municipaliteit, het toerismekantoor, de kerkgemeenschappen, de
wijnboerderijen, de universiteit enzovoort worden in het masterplan betrokken met de bedoeling
tegen 2020 Stellenbosch terug op de wereldkaart te plaatsen onder het motto, Stellenbosch, the
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most inspiring town in the World!371 Bewustzijn creëren is een eerste belangrijk punt in dit
masterplan. Dit gebeurt aan de hand van verschillende kleinere projecten zoals een website, een
business center, de Route 360, het oprichten van een raad van bestuur, enzovoort. Het gigantische
project krijgt grote belangstelling van zowel burgers als hogere instanties. De bedrijven worden
gevraagd om dit te sponsoren en zijn veelal heel enthousiast. De bedoeling is om in de toekomst
grote conferenties naar Stellenbosch te halen door te voorzien in de daarvoor noodzakelijke ruimtes.
De universiteit van Stellenbosch helpt hierbij door het opstellen van een businessplan. Ook de lokale
economie staat volledig achter dit idee: het naar hier brengen van zakenmensen vergt de nodige
accommodatie, restaurantjes, cafeetjes, enzovoort.
Iedereen, dit is de universiteit, de municipaliteit, de wijnboerderijen, de lokale bedrijven en de
burgers moet hier aan meewerken. Indien niet iedereen achter deze gemeenschappelijke visie staat,
is dit ontwikkelingsplan gedoemd te mislukken. Het uitwerkingsplan wordt opgebouwd rond de
‘Stellenbosch brand’. Branding is tegenwoordig een opkomend begrip en ook Stellenbosch wil mee
op de kar springen. Bezoekers moeten het dorp opnieuw kunnen beleven. Het herwaarderen en
levendig maken van Die Braak en het Rijnse Complex passen hier perfect in.
Een belangrijk punt in het grootse masterproject Stellenbosch 360 met betrekking tot erfgoed is de
creatie van Route 360. Momenteel zijn er slechts enkele kleine toeristische routes. Deze moeten
allemaal deel gaan uitmaken van Route 360 en verder worden uitgebreid met nieuwe routes. Route
360 zal als het ware opgebouwd worden uit concentrische cirkels waarbij ervaringen elkaar
opvolgen. Toeristen, inwoners, bezoekers, enzovoort worden verschillende ervaringen op een
symbolisch dienblad aangeboden, gaande van avontuur, over eten372 en drinken, naar cultuur en
kunst. Mettertijd moeten de concentrische cirkels ook legs krijgen richting andere dorpen en steden
zodat mensen steeds meer te weten kunnen komen wat ze waar kunnen doen. Het dienblad zal
bestaan uit verschillende layers. Men kan op die manier kiezen om Stellenbosch op een avontuurlijke
manier te verkennen, op een historische manier, op een gastronomische, enzovoort. Deze Route 360
zal op termijn in verbinding staan met niet alleen de andere steden in het District of the Cape
Winelands maar ook met de andere grootsteden in Zuid-Afrika. In dit opzicht speelt de goede relatie
tussen Kaapstad en Stellenbosch een grote rol. De uitbouw van deze diverse toeristische routes in
een holistische en geïntegreerde aanpak komen het gebruik van het erfgoed zeker ten goede. Een
verruiming van de belevenis van het stadscentrum is een positief punt voor de integratie van het
erfgoed.

3.2 Het erfgoedbeleid pragmatischer maken
In deze thesis werd een vergelijking gemaakt tussen de Vlaamse, de Zuid-Afrikaanse en de
Surinaamse erfgoedwetgeving. Omdat de Vlaamse wetgeving ons het best gekend is, wordt het als
voorbeeld genomen om de zwakke punten in het erfgoedbeleid van Stellenbosch aan te pakken. Uit
de vergelijking bleek dat wat het bouwkundig erfgoed betreft Vlaanderen een gebalanceerd
erfgoedbeleid kent dat praktisch sterker in zijn schoenen staat, in aanpak vooruitstrevender is, op
vlak van details gerichter is opgesteld, beter geïntegreerd is in de ruimtelijke ordening en dieper
geworteld is in de maatschappij. Het erfgoedbeleid van Vlaanderen mag niet letterlijk worden
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gekopieerd naar het erfgoedbeleid in Stellenbosch omwille van grote economische en sociale
verschillen (cfr. supra).
3.2.1

Aanbevelingen voor de NHRA van 1999

De erfgoedwet blijft door enkele mislukkingen te oppervlakkig en algemeen. Hierdoor heeft in de
eerste plaats SAHRA zich met een te grote opdracht opgestapeld waardoor de erfgoedwet
doeltreffendheid mist. De interactie die Act 25 vooropstelt, zorgt er echter voor dat het mogelijk is
om op lokaal niveau aanpassingen door te voeren. Daarom is het noodzakelijk dat Stellenbosch een
eigen erfgoedbeleid uitwerkt die meer to the point is, detaillistischer en dus specifieker beschrijft.
Het beleid heeft nood aan pragmatische regels en uitvoeringsplannen. Algemeenheden moeten
plaats maken voor welomschreven en pragmatische uitvoeringen. Dergelijke implementatie is echter
niet evident. Het omzetten van theorie naar praktijk is in verschillende ontwikkelingslanden een
probleem.373 De erfgoedwetgeving moet eenvoudiger en met minder uitzonderingen.374 De Vlaamse
wetgeving is op dit vlak een goed voorbeeld. Daarin wordt helder omschreven welke
werkzaamheden toegestaan zijn en welke niet, voor welke werkzaamheden wel of geen subsidie kan
worden aangevraagd. Tevens wordt de procedure om historisch erfgoed te beschermen stap voor
stap omschreven, wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten bouwkundig erfgoed,
wordt het interieur en het exterieur anders aangepakt, enzovoort. Enkele hoofddefinities zijn eerder
algemeen opgesteld maar de omkadering voor de effectieve uitvoering van het erfgoedbeleid is zeer
rigide uitgewerkt in vergelijking met de oppervlakkige Zuid-Afrikaanse erfgoedwetgeving.
Een manier om het erfgoedbeleid pragmatischer en beter omlijnd te maken, is de integratie ervan in
de ruimtelijke ordening.375 Op nationaal niveau wordt erfgoed bij het beleidsdomein cultuur onder
het ministerie van Kunst en Cultuur gerekend. In Stellenbosch wordt op lokaal niveau het onroerend
erfgoedbeleid bij het Department of Spatial Planning, Heritage and Environment geplaatst. Dit laatste
is een goede zaak in Stellenbosch omdat zo het erfgoed wordt geïntegreerd bij de ruimtelijke
planning. Zo kan erfgoed een veel diepere rol spelen in de maatschappij.376 Hierdoor kan er tevens
proactief worden opgetreden. Zo moet er een vergunning worden aangevraagd voor alteraties aan
gebouwen ouder dan 60 jaar of aan gebouwen die in de context van een 60-jarig gebouw staan.377 Bij
grote ontwikkelingen zoals de aanleg van een weg, een pijplijn, een brug, enz moet steevaste een
impact assessment report worden opgesteld.378 Door proactief op te treden wordt traag aftakelen en
verval preventief aangepakt.379 Ondanks deze implementatie in de ruimtelijk ordening, is net als de
NHRA van 1999 het erfgoedbeleid in Stellenbosch vergiftigd door oppervlakkigheden. In het vijfjarige
Integrated Development Plan van 2007 dat dit jaar ten einde loopt, worden enkele erfgoedrichtlijnen
uitgetekend maar deze blijven vrij algemeen.380 Een onderdeel van het IDP is het Spatial
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Development Framework dat de ruimtelijke implicaties en visie van het IDP uitschrijft.381 Onroerend
erfgoed is hier een onderdeel van maar wordt ook in het SDF amper uitgewerkt.
Om deze pijnpunten in de Zuid-Afrikaanse erfgoedwetgeving en in het geïntegreerde erfgoedbeleid
van Stellenbosch aan te pakken, is er nood aan een onafhankelijk controlelichaam om de
implementatie van de wet te versterken.382 De implementatie van Act 25 moet worden getoetst, de
onafhankelijkheid van consultants nagegaan en het objectief gedrag en het consequent optreden bij
het lokale erfgoedbeleid moeten worden gecontroleerd. SAHRA kan deze taak niet op zich nemen
daar ook zij gecontroleerd moet worden en daar het zelf eerst werk moet maken van wat de
erfgoedwet voorschrijft. Een strenge controle moet samengaan met een degelijke opleiding van de
erfgoedconsulenten.383
In Vlaanderen is deze implementatie in het lokale bestuur minder problematisch doordat het
erfgoedbeleid voornamelijk wordt gedicteerd door het Vlaamse Gewest.384 Implementatie is niet zo
noodzakelijk als in Zuid-Afrika. Dit heeft grotendeels te maken met de andere schaalverhouding (cfr.
supra). In Vlaanderen is er daarom geen nood aan een onafhankelijk controlelichaam om deze
implementatie te controleren. Zo is Monumentenwacht Vlaanderen wel een onafhankelijk
controlelichaam maar voert zij enkel inspecties uit op de staat van het erfgoed zelf. Op heden heeft
Zuid-Afrika geen nood aan een Monumentenwacht daar het grotendeel van de monumenten
betrekkelijk goed onderhouden worden.
3.2.2
3.2.2.1

Het beleid in Stellenbosch
Op zoek naar een progressiever erfgoedbeleid

Het erfgoedbeleid in Stellenbosch is op vlak van restauraties en onderhoud uitmuntend. De
historische gebouwen worden zeer goed onderhouden en staan er al bij al keurig bij. Het is echter de
benadering van erfgoed en hoe erfgoed wordt gezien dat conservatief wordt ervaren. Door erfgoed
te nauw te zien, is het ten dode opgeschreven. Erfgoed wordt te veel benaderd als het idyllische,
tastbare bewijs voor het nostalgisch terugkijken naar een gouden vervlogen periode. Bouwkundig
erfgoed wordt niet benaderd als een historisch gebouw met een nieuwe toekomst maar als een
bevroren relict. Daardoor is het erfgoedbeleid niet meer van deze tijd en bijgevolg niet aantrekkelijk.
In de eerste plaats moet het erfgoedbeleid van Stellenbosch progressiever worden gemaakt.
Erfgoedbeleid is in deze tijd het verleden een toekomst geven. Erfgoedzorg impliceert een
voortdurend zoeken naar een evenwicht tussen enerzijds het behouden en beschermen van het
karakter van bepaald onroerend erfgoed en anderzijds te beantwoorden aan de huidige normen en
standaarden van de mens door het invullen van een functie.385 Daar is de nodige aanpassing voor
nodig. Moderne ontwerpconcepten die het mogelijk maken oude gebouwen opnieuw functioneel te
maken en te laten rijmen met de huidige wensen en noden van de mens, moeten worden
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aangewend.386 Er mag dus niet enkel meer worden teruggekeken naar een bepaalde periode van een
gebouw maar net naar de toekomst van het gebouw.387 Het reconstrueren van een gebouw naar een
bepaalde periode is in Stellenbosch nog steeds ingebakken waardoor er veel ‘vals’ erfgoed terug te
vinden valt. ‘Vals’ erfgoed omdat het gebouwen zijn die niet in de periode zijn gebouwd dat ze
pretenderen te zijn. De Rijnse pastorie lijkt een achttiende-eeuws gebouw te zijn maar werd eigenlijk
in de twintigste eeuw opgetrokken. Het is als het ware een replica van wat het ooit is geweest. Op
die manier bestaat er gevaar dat Stellenbosch net als Brugge, België, een openluchtmuseum wordt
waar er haast geen plaats meer is voor vooruitgang en verandering. Als toeristische trekpleister is
Brugge dan misschien wel mooi en idyllisch, het is niet echt en als dynamische levende stad stelt het
weinig voor al is dit de laatste jaren aan het veranderen. In Zuid-Afrikaanse literatuur van eind jaren
’60 werd Brugge reeds als een slecht voorbeeld van erfgoedbeleid getoond.388 Het lijkt alsof sinds het
einde van de apartheid het erfgoedbeleid stil is gaan staan. Disneyfication is een bedreiging voor het
onroerende erfgoed en integreert de lokale bevolking niet.389
3.2.2.2

Het Charter van Venetië

De basis voor het huidige erfgoedbeleid in Vlaanderen werd eigenlijk reeds in 1964 gelegd toen het
Charter van Venetië werd opgesteld en ondertekend.390 De stellingen die toen werden geponeerd,
zorgen voor het huidige progressieve en moderne erfgoedbeleid in Vlaanderen en Europa. De
belangrijkste stelling is dat er bij monumentenzorg niet mag worden teruggegrepen naar een
bepaalde stijlperiode maar dat het bouwkundig erfgoed als relict van een evolutie moet gezien
worden. Restauratie en zeker reconstructie worden hierbij als laatste mogelijkheden gezien.
Consolidatie en behoud zijn volgens het Charter van Venetië veel belangrijker. Reconstructie wordt
als negatief gezien en restauraties moeten gebeuren met moderne technieken en materialen maar
inpassen bij het geheel. Oude en nieuwe architectuur gaan bij het Charter van Venetië hand in hand.
De vooruitgang van het erfgoed wordt er onderstreept. Erfgoed mag niet stilstaan. Het verleden
moet er net een toekomst krijgen. In België, Europa en USA zijn er enkele mooie voorbeelden van de
combinatie jonge en oude architectuur en de duurzaamheid die daar uitvloeit (cfr. supra). Het
zoeken naar een evenwicht tussen stadsontwikkeling en behoud is van primordiaal belang in het
charter. Erfgoed hoeft bovendien niet per se mooi te zijn. Het mooier doen lijken dan het eigenlijk
was, is een bedreiging voor het historische bewijs.391 Reconstructie is dus niet meer van deze tijd.
Ook het Charter van Venetië stond niet stil. Het gedachtegoed werd verder uitgediept en
uitgedragen door de Wereld Erfgoed Conventie in 1972, de Conventie van Granada in 1985 en het
Nara Document over authenticiteit in 1992. Sindsdien gaan er stemmen op om het Charter van
Venetië te herzien. Nochtans blijft het sinds de ondertekening ervan door de verschillende lidstaten
in 1964 een tijdloze blauwdruk voor de conservatie en restauratie van monumenten en sites.392
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Bouwkundig erfgoed moet beter benut worden. Een historisch gebouw heeft een verlaagde waarde
als het niet op een degelijke manier wordt gebruikt.393 Erfgoed heeft nood aan vooruitgang om
duurzaam behouden te kunnen blijven. Ontwikkeling mag niet als een bedreiging gezien worden voor
onroerend erfgoed, integendeel. Ontwikkeling moet echter wel gekanaliseerd worden. Erfgoed is
niet enkel geschiedenis maar is tevens hedendaags. Anders was het geen erfgoed.394
3.2.2.3

Procedures in Vlaanderen

Enkele procedures in het erfgoedbeleid in Vlaanderen kunnen als voorbeeld dienen voor een
versterkt erfgoedbeheer in Stellenbosch.
De beschermingsprocedure in Zuid-Afrika is welomschreven in de wetgeving. De culturele
erfgoedwaarden die er voor zorgen dat een stuk erfgoed in aanmerking komt om beschermd te
worden, komen grotendeels overeen met wat in de Vlaamse wetgeving staat. De nadruk ligt op
culturele, volkskundige, esthetische, wetenschappelijke, historische en andere socio-culturele
waarden. De laatste bescherming van onroerend erfgoed in Stellenbosch gebeurde in 1998.395
Sindsdien werd de procedure niet meer aangewend.
Het Heritage Committee Stellenbosch buigt zich echter maandelijks wel over alteraties die zich
voltrekken aan gebouwen ouder dan 60 jaar.396 In de NHRA van 1999 staat dat wanneer om het even
wat voor aanpassingen gebeuren aan een gebouw ouder dan 60 jaar er een vergunning moet worden
aangevraagd bij de provinciale overheid.397 Vooraleer de vergunningsaanvraag op provinciaal niveau
wordt ingediend, buigt het Heritage Committee Stellenbosch zich hierover. Op zich is dit een zeer
goede zaak. Het erfgoedbeleid wordt zo geïmplementeerd in de ruimtelijke ordening. De werking
verloopt bovendien optimaal. De staving van beslissingen komt (soms) overeen met wat in het
Vlaamse erfgoedbeleid naar voor wordt geschoven. Enkele punten van kritiek moeten echter worden
aangebracht. Er wordt niet altijd consequent opgetreden. Belangenvermenging zorgt soms voor
tegenstrijdige beslissingen. Er wordt nog te veel nadruk gelegd op de ouderdom van een gebouw en
niet per se op de historische of wetenschappelijke waarde. Hierdoor hangt te veel af van de kennis
en het standpunt van zij die het roer in handen hebben op lokaal niveau. De waarde van een
bescherming of behoud van bouwkundig erfgoed ligt in het begrijpen waarom de plaats zo belangrijk
is en wat bijdraagt aan de gewichtigheid van het gebouw.398 Een degelijke onderbouwing van de
beslissingen is dus van groot belang.
In Stellenbosch is het subsidiëren van erfgoedprojecten amper uitgewerkt net zoals dit in de ZuidAfrikaanse wetgeving te summier wordt voorgelegd.399 In Vlaanderen is er een welomlijnde
procedure om zowel als particulier of als lokaal bestuur een premie aan te vragen voor restauratieen onderhoudswerkzaamheden aan beschermde monumenten of gebouwen, gelegen in stads- en
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dorpsgezichten. De verdeelsleutel voor het bedrag van de premie hangt af van de aard van het
bouwkundig erfgoed en van de persoon die de premie aanvraagt. Indien een subsidie wordt
aangevraagd, moet de persoon in kwestie een uitgebreid restauratiedossier indienen bestaande uit
enkele hoekstenen: de bouwhistorische nota, een inventaris en opmetingsplannen, een
diagnosenota, een bestemmingsnota en -plan, een verantwoordingsnota en tenslotte het
restauratiedossier.400 De procedure voor de onderhoudspremie loopt parallel met de procedure voor
de restauratiepremie maar is minder uitvoerig.401 Bovendien kunnen werkzaamheden aan
beschermde gebouwen of gebouwen gelegen binnen een stads- en dorpsgezicht genieten van een
fiscale aftrek. Werkzaamheden aan gebouwen die publiekelijk toegankelijk zijn of zichtbaar zijn van
op de openbare weg vallen onder deze financiële tegemoetkoming.402
Daarnaast is er ook financiële steun voor niet-beschermd onroerend erfgoed.403 Dit zijn geen federale
maar provinciale en lokale initiatieven. Verschillende steden besteden subsidies uit aan
gevelverfraaiingspremies, restauratiepremies, een draaipremie voor maalvaardige molens en
dergelijke meer.404
3.2.2.4

Het erfgoedbeleid van Vlaanderen toegespitst op Die Braak en het Rijnse Complex

Enkele zaken uit het erfgoedbeleid van Vlaanderen worden in dit deel specifiek toegespitst op Die
Braak en het Rijnse Complex. Het wordt gezien alsof Die Braak en het Rijnse Complex in Vlaanderen
zouden liggen. Het erfgoedbeleid van Vlaanderen is echter zeker niet zaligmakend. Het is de
wetgeving die we het beste kennen en die in de eigen Vlaamse regio haar vruchten afwerpt.
Het beschermen van een ensemble van meerdere gebouwen volgens Act 25 is onbegonnen werk. De
wet schrijft een resem aan mogelijkheden voor die zeer oppervlakkig blijven en daardoor heel
onoverzichtelijk worden. Er wordt gegoocheld met begrippen waarvan de definities te veel
overlappingen hebben. Die Braak en het Rijnse Complex zouden volgens de Vlaamse wetgeving
kunnen beschermd worden als een stads- en dorpsgezicht:
-

Een groepering van één of meer monumenten en/of onroerende goederen met omgevende
bestanddelen, zoals onder meer beplantingen, omheiningen, waterlopen, bruggen, wegen,
straten en pleinen, die vanwege haar artistieke, wetenschappelijke, historische, volkskundige,
industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde van algemeen belang is;405

De aard van Die Braak en het Rijnse Complex is perfect om deze als een stads- en dorpsgezicht te
beschermen. Die Braak en het Rijnse Complex is een groepering van meerdere historische gebouwen
waarbij het karakter wordt bepaald door de setting. De combinatie van de gebouwen, het plein, de
straten en de Meulstroom zorgen voor de verschillende erfgoedwaarden.
Het grote verschil met de Zuid-Afrikaanse wetgeving is dat op die manier de gehele buurt wordt
beschermd volgens een zeer welomschreven idee. In de Zuid-Afrikaanse wetgeving wordt elke plaats
als een heritage site beschermd maar dit kan alles zijn. Een plaats kan zowel een site, een regio of
400

Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende de vaststelling van het premiestelsel voor
restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten, BS 19 januari 2002, art. 6.
401
Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 tot het vaststellen van een onderhoudspremie, BS 29 december 2004,
art. 4-11.
402
Wetboek van de inkomstenbelastingen van 10 april 1992, BS 30 juli 1992, art. 104 en 253.
403
Niet-beschermd onroerend erfgoed staat opgelijst in de inventaris gebaseerd op de reeks Bouwen door de eeuwen heen.
404
VERBERT E., Juridisch en administratieve aspecten, cursustekst, 2011-2012, p. 85.
In Gent wordt tot €25.000 gesubsidieerd voor de restauratie van een niet-beschermd waardevol gebouw.
405
Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, BS 22 april 1976, art. 2, 3°.
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een buurt zijn bestaande uit een open ruimte, publieke pleinen, straten, parken, structuren, een
groep van gebouwen, enz. De bescherming omschrijft niets specifieks in tegenstelling tot de
duidelijke definitie van een stads- en dorpsgezicht. Bovendien wordt er in het Vlaamse erfgoedbeleid
meer aandacht geschonken aan het belang van de omgeving en de setting. In de Vlaamse wetgeving
moeten werkzaamheden binnen het gebied die zichtbaar zijn vanop de openbare weg steevast met
een vergunning gerechtvaardigd worden. Ook het straatmeubilair en -beplantingen mogen niet
zomaar worden aangepakt.
De beschermingsprocedure bestaat uit het opstellen van een beschermingsdossier, een voorlopige
bescherming en een beschermingsbesluit dat resulteert in de definitieve bescherming van het stadsen dorpsgezicht. In het beschermingsdossier wordt het stads- en dorpsgezicht gesitueerd, een
overzicht gegeven van de bouwhistorie gegeven, een bouwfysische evaluatie opgesteld en worden
de waarden, de beheersdoelstellingen en de toekomstvisie opgesomd. In het beschermingsbesluit
worden deze waarden, doelstellingen en rechten en plichten - zoals de instandhoudingplichtnogmaals opgesomd.406
Een interessant gevolg van de bescherming tot een stads- of dorpsgezicht is het opstellen van het
herwaarderingsplan. Om werkzaamheden uit te voeren of subsidies aan te vragen voor een stads- of
dorpsgezicht, is het opstellen van een langetermijnvisie noodzakelijk. Hierdoor wordt de garantie op
een degelijk behoud van het beschermde goed versterkt. De doelstellingen voor de komende 10 jaar
worden hierdoor vastgelegd. Aan de hand van dit plan kunnen de eigenaars voor de verschillende
gebouwen binnen het beschermde gebied premies aanvragen voor specifieke werkzaamheden
vermeld in het herwaarderingsplan. Dergelijk uitgeschreven langetermijn erfgoedbeheersplan voor
Die Braak en het Rijnse Complex zorgt voor een duurzaam behoud van de gebouwen, haar omgeving
en haar karakter.
Uit de workshop bleek bovendien dat 23% van de deelnemers vond dat het de municipaliteit van
Stellenbosch haar taak is om historische gebouwen en sites te beschermen en hiervoor financiële
ondersteuning te voorzien. 87% van de aanwezigen vond het goed dat er bouwrichtlijnen worden
vastgelegd door de overheid. Het eisen van een bouwvergunning, niet in het minst voor beschermde
gebouwen en sites, door de municipaliteit werd als rechtvaardig ervaren. Meer dan de helft van de
aanwezigen vond dat deze richtlijnen en regels strenger mogen worden. Een derde van de
deelnemers vond dan weer dat de regels goed zijn zoals ze zijn. Iedereen was het er echter
volmondig mee eens dat deze bouwrichtlijnen belangrijk zijn. Een strenger beleid met heldere regels
wordt dus door de lokale bevolking niet geschuwd maar net aangemoedigd. Het is aan de
municipaliteit van Stellenbosch om gebruik te maken van de NHRA van 1999 om een strenger
erfgoedbeleid uit te stippelen.

3.3 UNESCO Werelderfgoed
Vanuit de Surinaamse case hebben we gezien dat de opname van een site op de UNESCO
Werelderfgoedlijst het opstellen van een erfgoedbeheersplan impliceert. Op dit moment is dit
hetgene wat Stellenbosch mist. In het vijfjarige IDP van 2007 wordt een opname in de UNESCO
Werelderfgoed bovendien nadrukkelijk aangehaald als doelstelling:

406

Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, BS 22 april 1976, art. 5-12.
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-

“The Municipality should work on creating a World Heritage sight, since this will serve as a
way of making sure that those areas in need of development would be protected.”407

UNESCO werelderfgoed zorgt voor een bewustwording van de waarde van het erfgoed.408 Door de
benoeming tot UNESCO Werelderfgoed wordt de aandacht gevestigd op de zwakke en sterke punten
van zowel het erfgoed als het erfgoedbeleid zelf. De begrenzing van de historische kern als heritage
area in de ruimtelijke planning van Stellenbosch is al een aanzet in deze richting.

Afb. 56A: de heritage area van Stellenbosch

Om benoemd te worden moet minstens aan één van de tien voorwaarden voldaan worden om nog
maar in aanmerking te komen. De voorwaarden zijn te raadplegen in The Operational Guidelines for
the Implementation of the World Heritage Convention’ en staan ook hier al even kort opgesomd.409
i.
to represent a masterpiece of human creative genius;
ii. to exhibit an important interchange of human values, over a span of time or within a cultural
area of the world, on developments in architecture or technology, monumental arts, townplanning or landscape design;
iii. to bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition or to a civilization
which is living or which has disappeared;
iv. to be an outstanding example of a type of building, architectural or technological ensemble or
landscape which illustrates (a) significant stage(s) in human history;
v. to be an outstanding example of a traditional human settlement, land-use, or sea-use which is
representative of a culture (or cultures), or human interaction with the environment especially
when it has become vulnerable under the impact of irreversible change;
407

MUNICIPAL COUNCIL OF STELLENBOSCH, Integrated Development Plan for the municipal area of Stellenbosch, 2
generation, 2007.
408
SUTTON K. en FAHMI W., The rehabilitation of Old Cairo, in: Habitat International, 26, 2002, p. 81.
409
Uit: http://whc.unesco.org/en/criteria/ (laatst geraadpleegd: juli 2012).
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vi.

vii.
viii.

ix.

x.

to be directly or tangibly associated with events or living traditions, with ideas, or with beliefs,
with artistic and literary works of outstanding universal significance. (The Committee considers
that this criterion should preferably be used in conjunction with other criteria);
to contain superlative natural phenomena or areas of exceptional natural beauty and aesthetic
importance;
to be outstanding examples representing major stages of earth's history, including the record
of life, significant on-going geological processes in the development of landforms, or significant
geomorphic or physiographic features;
to be outstanding examples representing significant on-going ecological and biological
processes in the evolution and development of terrestrial, fresh water, coastal and marine
ecosystems and communities of plants and animals;
to contain the most important and significant natural habitats for in-situ conservation of
biological diversity, including those containing threatened species of outstanding universal
value from the point of view of science or conservation.

De opname op de UNESCO Werelderfgoedlijst is echter niet voldoende om een historische site in een
stad duurzaam te behouden. De lokale politieke steun is van groter belang.410 Het is wel een aanzet
en een vereiste om een beheersplan op te stellen waardoor de kans vergroot dat er duurzaam met
het erfgoed wordt omgesprongen. Een interpellatie van het beheersplan met andere sectoren via de
ruimtelijk planning is het uiteindelijke streefdoel.411
Aan UNESCO Werelderfgoed is er echter ook een keerzijde van de medaille. Stedelijk werelderfgoed
is niet evident omdat er een paradox ontstaat. Een stad is een heel dynamisch gegeven terwijl
UNESCO Werelderfgoed eerder statisch behouden is.412 Zo is het tevens eerbaar om als stad een
UNESCO Werelderfgoedsite te zijn maar deze benoeming brengt economische winsten met zich mee
die op termijn druk oefenen op de authenticiteit.413

410

STEINBERG F., Conservation and Rehabilitation of Urban Heritage in Developing Countries, in: Habitat, 20, 3, 1996, p.
468.
411
PENDLEBURY J., et. al., Urban World Heritage Sites and the problem of authenticity, in: Cities, 26, 2009, p. 354.
412
PENDLEBURY J., et. al., Urban World Heritage Sites and the problem of authenticity, in: Cities, 26, 2009, p. 349.
413
PENDLEBURY J., et. al., Urban World Heritage Sites and the problem of authenticity, in: Cities, 26, 2009, p. 350.
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4

CASESTUDIES

De Braak en omgeving zijn het studieobject van deze thesis. De manier waarop de Braak
wordt aangepakt in relatie tot zijn nabije omgeving zal dienen als katalysator voor het erfgoedbeleid
van Stellenbosch. Deze katalysator wordt opgesplitst in twee delen, namelijk de Braak enerzijds en
het Rijnse Complex anderzijds. Beide casestudies worden verticaal in detail ontleed.

4.1

Die Braak [Cyril Carton]

Die Braak en het Rijnse Complex zijn de studieobjecten op microniveau van deze thesis. De manier
waarop Die Braak en het Rijnse Complex worden onderzocht en herbestemd zal dienen als
katalysator voor het erfgoedbeleid van Stellenbosch. Deze katalysator wordt opgesplitst in twee
verschillende casestudies, namelijk Die Braak enerzijds en het Rijnse Complex anderzijds. Beide
casestudies worden in detail bestudeerd, maar zullen bij de herbestemming hand in hand gaan.
4.1.1

Beschrijving

Die Braak is een grasplein begrensd in het westen door de Blom Road, in het noorden door de
Alexander Road, in het oosten door de Mill en Bird Street en in het zuiden eveneens door de Blom
Road [Afb.57]. In 1936 was Die Braak de eerste site in Stellenbosch dat als nasionale
gedenkwaardigheid beschermd erfgoed werd. Sinds de wet aangaande erfgoed van 1999 valt Die
Braak onder graad II en dus provinciale bescherming.414 Het plein ligt in het midden van de stad ten
westen van het eigenlijke stadscentrum. Die Braak had oorspronkelijk een oppervlakte gelijk aan
twee morgens415 en is nog steeds omringd door eiken daterend uit de tijd van Simon van der Stel.416
Oorspronkelijk was het onvruchtbaar land dat braak lag.417

414

Zie hoofdstuk ‘Evaluatie van het erfgoedbeleid’.
Met een morgen werd een gebied aangeduid dat in één ochtend kon worden geploegd. Een morgen was meestal iets
minder dan een hectare groot. De precieze grootte was echter streekgebonden en werd voornamelijk in de Lage Landen
gebruikt. De huidige afmetingen zijn 160m op 90m.
416
POTGIETER D.J., DU PLESSIS P.C., e.a., Standard Encyclopaedia of Southern Africa, p. 478.
417
Het is niet zo dat het braak werd gehouden, zoals in Vlaanderen bij het drieslagstelsel het geval was. Het was een stuk
onvruchtbaar land dat niet werd gebruikt. Enkel in de periode van Simon van der Stel’s verjaardag deed het dienst als
feestweide.
415
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Afb. 57: ligging van Die Braak in het centrum van Stellenbosch.

Het Kruithuis, de Laetitawoning, het Koetsierhuis, het Burgerhuis, de Rijnse kerk, Anglicaanse kerk
van St-Mary en de Rijnse kerk zijn allemaal beschermde monumenten die zich op of rond Die Braak
situeren. Met acht monumenten is Die Braak de plaats met de meeste beschermde monumenten in
Zuid-Afrika.418

4.1.2

Geschiedenis van Die Braak

Die Braak kent een lange geschiedenis. Oorspronkelijk was het een stuk onvruchtbaar land dat braak
werd gehouden. Sinds zijn ontstaan heeft Die Braak verschillende functies gekend. In de zeventiende
eeuw gebruikte Simon van der Stel het stuk land telkens om er zijn verjaardag te vieren.419 Vanaf
1703 deed het plein dienst als militaire parade en oefenterrein voor de burgerlijke cavalerie en
infanterie van Stellenbosch.420 Die Braak werd tevens een plaats waar de inwoners hun grieven
konden uiten. Bij wantoestanden ging het volk op Die Braak protesteren.421 Pas vanaf 1870 werd Die
Braak effectief als publiek dorpsplein gebruikt. Tijdens de Britse overheersing in de negentiende
eeuw werd Die Braak een tijdlang King’s plein genoemd.422 Later werd uit dank voor zijn steun aan de
kolonisten Die Braak Adderley’s Pleijn gedoopt.423 Sinds het einde van de Britse overheersing in 1908
werd het plein terug Die Braak genoemd.424 Tegelijkertijd werd aan de stadsraad voorgesteld om het
418

STARKE A., The Braak and surrounding monuments, p. 26.
STARKE A., The Braak and surrounding monuments, p. 27.
420
POTGIETER D.J., DU PLESSIS P.C., e.a., Standard Encyclopaedia of Southern Africa, p. 478.
421
STARKE A., The Braak and surrounding monuments, p. 31.
422
OBERHOLSTER J.J., The Historical Monuments of South Africa, p. 70. De naam King’s plein verwees naar de Britse koning
William IV.
423
POTGIETER D.J., DU PLESSIS P.C., e.a., Standard Encyclopaedia of Southern Africa, p. 478. In de negentiende eeuw werd
Zuid-Afrika door de Britten overheerst. Als militair strateeg heeft Adderley een belangrijke rol gespeeld in het ontdoen van
het Britse juk.
424
OBERHOLSTER J.J., The Historical Monuments of South Africa, p. 70.
419
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plein te gebruiken als publiek park.425 In de negentiende eeuw werd het plein als oefenterrein voor
balspelen en dan voornamelijk rugby gebruikt.426 De eerste rugbywedstrijd ging door op Die Braak in
1879 of 1880. De vele gesneuvelde ruiten van de kerken en huizen zorgden ervoor dat al snel beslist
werd elders rugby te spelen.427
Tot op vandaag bleef Die Braak gevrijwaard van enige bebouwing. In de negentiende eeuw werd een
wet uitgevaardigd om dit voorgoed vast te leggen. Zo bevindt de St-Mary’s kerk zich enkel op de rand
van Die Braak. Ook de Nederlandse Hervormerskerk had graag een kerk op Die Braak gebouwd maar
dit werd tegengehouden door de stadsraad. Deze open ruimte in de stad zou anders verloren gaan
en kinderen zouden niet meer de mogelijkheid hebben om vrij te spelen op Die Braak.
Sinds het ontstaan van Stellenbosch werd er elk jaar in oktober op Die Braak het Stellenbosch
Festival gevierd ter ere van de verjaardag van Simon van der Stel. Dit ging steevast gepaard met het
afvuren van enkele schoten van de kleine koperen kanonnen die nog steeds bij het Kruithuis staan.428
Sinds enkele jaren is er een einde gekomen aan deze festiviteiten, niet in het minst omwille van
strubbelingen tussen de organisatoren. Daarnaast speelt het einde van de Apartheid begin jaren ’90
hierin een prominente rol. Het Stellenbosch Festival ter ere van Simon van der Stel werd of wordt
nog steeds aanzien als een herinnering aan de voornamelijk blanke koloniale geschiedenis.
Tegenwoordig heeft het plein een ongedefinieerd gebruik.

4.1.3

Beschermde gebouwen op en rond Die Braak

Niet alleen Die Braak is als monument beschermd maar ook acht andere gebouwen rond het
grasplein behoren tot het Zuid-Afrikaanse erfgoed. Hieronder volgt chronologisch op bouwdatum en
per bescherming een beschrijving van de historische ontwikkelingen en van de huidige situatie. Deze
laatste omvat ook de bespreking van de vormelijke kenmerken.
Monument

Bouwdatum

Bouwstijl

Beschermingbesluit

1

Die Braak

1703

grasplein

1936

2

Kruithuis

1777

arsenaal

1940

3

Laetitia

1791

Georgisch

1970

4

Koetsiershuis

1791

Kaap-Hollands

1966

5

Burgerhuis

1797

Kaap-Hollands

1961

6

Rijnse kerk

1823

Georgisch

1963

7

St-Mary’s kerk

1852

Kaap-Gotisch

1966

8

Rijnse school

1862

Neo-Classicisme

1969

9

Divisional Council Offices en /
Drostdy Hotel

Kaap-Hollands

1969

425

POTGIETER D.J., DU PLESSIS P.C., e.a., Standard Encyclopaedia of Southern Africa, p. 479.
STARKE A., The Braak and surrounding monuments, p. 31.
427
STARKE A., The Braak and surrounding monuments, p. 31.
428
STARKE A., The Braak and surrounding monuments, p. 36.
426
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Afb.58: Situering van de beschermde gebouwen ten opzichte van Die Braak.

4.1.3.1 Kruithuis
Het Kruithuis is één van de meest unieke gebouwen van Die Braak en Stellenbosch en staat op een
klein, driehoekig stuk grond gelegen in het verlengde van Mark Road tussen het Rijnse Complex en
het Burgerhuis.429
Al snel na het ontstaan van Stellenbosch werd een vorm van burgerwacht of infanterie opgericht met
lokale burgers. Jaarlijks moesten zij naar Kaapstad afzakken om er getraind te worden. Reeds in
1686430 rees de vraag om de trainingen op eigen gronden te houden, namelijk op Die Braak, en om er
een bijhorend arsenaal op te richten [Afb.59].431 Het duurde echter tot in de tweede helft van de
achttiende eeuw vooraleer toestemming werd bekomen. In mei 1777 werd het, na amper 182 dagen
bouwen opgeleverd.432

429

VAN HUYSSTEEN T., Stellenbosch te voet, p. 91.
VAN HUYSSTEEN T., Stellenbosch te voet, p. 91.
431
Uit: http://www.stelmus.co.za/voc_kruithuis.htm (laatst geraadpleegd: januari 2012).
432
OBERHOLSTER J.J., The Historical Monuments of South Africa, p.74.
430
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Afb.59: Die Braak met het Kruithuis omstreeks 1779.

Het Kruithuis behield zijn militaire functie tot in 1806 maar desondanks weerklonken in Stellenbosch
nooit kanonschoten omwille van oorlog. Daarna kwam het enkele jaren in onbruik. Het gebouw werd
zelfs bedreigd door sloop in 1817 maar het nodige verzet door lokale belangstellenden kon dit
beletten.433 Uiteindelijk kreeg het Kruithuis een nieuwe functie als marktgebouw.434 Nog later, vanaf
1859, deed het dienst als onderkomen voor de lokale brandweer.435 In de ommuring voorzag men
extra openingen en aan de zuidkant werd een nieuw afdak gebouwd [Afb.60].436

433

VOS H.N., Die V.O.C. Kruithuis – verslag oor systruktuur en afwerking, Stellenbosch, 1997, p. 1.
Dit door de betrokkenheid van het gebouw bij de markt, die doorging net ten westen van het gebouw. Uit: VOS H.N., Die
V.O.C. Kruithuis – verslag oor systruktuur en afwerking, Stellenbosch, 1997, p. 1.
435
OBERHOLSTER J.J., The Historical Monuments of South Africa, p.74.
436
VOS H.N., Die V.O.C. Kruithuis – verslag oor sy struktuur en afwerking, Stellenbosch, 1997, p. 1.
434
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Afb.60: Het Kruithuis in de tweede helft van de negentiende eeuw, dienst doende als brandweerkazerne.

Toen in 1936 Die Braak als nationaal erfgoed werd uitgeroepen, werden de latere toevoegingen rond
het Kruithuis afgebroken.437 In 1940 kreeg ook het Kruithuis de titel van nasionale
gedenkwaardigheid.438 Slechts enkele jaren later, in 1943, opende het als klein Africana Museum.
Maar dit initiatief was geen lang leven beschoren. Gedurende een lange tijd stond het gebouw leeg
tot in 1971 de beslissing viel om er de militaire collectie van het Dorpsmuseum te huisvesten
[Afb.63].439 Het Kruithuis is uniek in Zuid-Afrika doordat het het enige arsenaal is uit de tijd van de
V.O.C. dat nog bestaat.440

Afb.61: Het Kruithuis gezien vanaf Die Braak. Oostgevel.

437

OBERHOLSTER J.J., The Historical Monuments of South Africa, p.74.
STARKE A., The Braak and surrounding monuments, p. 66.
De V.O.C. had tevens in alle bouwmateriaal voorzien, waardoor het symbool nog steeds zichtbaar is op bepaalde
onderdelen van het arsenaal. Uit: KRUGER, W. van, G., Stellenbosch, p. 100.
439
Uit: http://www.stelmus.co.za/voc_kruithuis.htm (laatst geraadpleegd: januari 2012).
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STARKE A., The Braak and surrounding monuments, p. 66.
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Afb. 62. Voormalige munitieopslag, bovenverdieping.

Afb. 63. Huidig museum, grondniveau.

Het gebouw bestaat uit drie niveaus. Een eerste is de half verdiepte kelderverdieping, bestaande uit
vier lange gangen met drie tussenmuren. Daarop steunen de dwarsbalken die de grondverdieping
dragen. Tot slot is er nog een bovenverdieping441 Rond het gebouw staat een hoge ommuring. De
klokkentoren werd gebouwd omstreeks 1779.442
Het Kruithuis werd opgebouwd met dikke muren, vermoedelijk bestaande uit rolkeien van de Eerste
Rivier, en bekleed met een kleimortel. Het aantal ramen, en de grootte ervan, zijn tot een minimum
herleid. Het dak bestaat uit een lichte tongewelf constructie, dit om bij een eventuele ontploffing de
explosie opwaarts te laten plaatsvinden.443

4.1.3.2

Laetitia

De oudste vermelding van het stuk grond waar Laetitia zich op bevindt, namelijk in de Alexander
Road en min of meer in het verlengde van de Blom Road, dateert van 1770.444 De grond was toen in
bezit van Byleveld.445 In 1791 kocht Heyneke het perceel en bouwde er een huis. Vermoedelijk was
dit aanvankelijk een eenvoudige woning bestaande uit slechts één bouwlaag. De brand van 1803
bracht echter veel schade toe. De woning werd hersteld en herbouwd naar een woning met dubbele
verdieping en een plat dat. Dit om te voldoen aan de nieuwe eisen rond brandveiligheid. 446
Omstreeks 1810 werd het huis volledig afgewerkt in de Georgische stijl.447 Later werd een balkon aan
de eerste verdieping bijgebouwd, dit deed echter enorme afbreuk aan de zuiverheid van de stijl. De
woning werd in 1968 onder leiding van Historical Homes of South-Africa Limited gerestaureerd en zo

441

VOS H.N., Die V.O.C. Kruithuis – verslag oor systruktuur en afwerking, Stellenbosch, 1997, p. 1.
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2012).
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http://www.bredevoort.org/wiki/index.php/Kruithuis (laatst geraadpleegd: 12 september 2010).
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terug gebracht naar de toestand van 1810.448 Kort na de restauratiewerken, in 1970, werd het huis
beschermd als nasionale gedenkwaardigheid.449
Op heden biedt het gebouw ruimte voor de kantoren van onder meer de Eikestad Nuus, een lokale
krant [Afb.64].450

Afb.64: Laetitia in Alexander Road.

Laetitia is een mooi voorbeeld van een woning in Georgische stijl. Typerend zijn onder meer de twee
verdiepingen en het platte dak. De dubbele kroonlijst zorgt hier voor een extra benadrukking. De
voorgevel is vijfledig en volledig symmetrisch opgebouwd. Op de hoeken zijn over de volledige
hoogte pilasters voorzien. Langs de voordeur zijn eveneens pilasters geplaatst. Zij dragen de
architraaf die de toegangsdeur afsluiten. De ramen, op de benedenverdieping beduidend hoger dan
op de bovenverdieping, bestaan telkens uit twee beweegbare delen en zijn telkens onderverdeeld in
kleine ruiten. De afwerking bovenaan is licht gebogen. Voor de gevel ligt een bakstenen stoep.
Opmerkelijk zijn de zitbanken die zich op de uiteinden bevinden [Zie rode aanduiding. Afb.64].

4.1.3.3

Koetsierhuis – Lankhoff Cottage

Deze grond in Alexander Road was oorspronkelijk in het bezit van Byleveld, zie Laetitia, tot het in
1791 werd gekocht door Lankhoff.451 Lankhoff liet de woning vermoedelijk datzelfde jaar nog
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OBERHOLSTER J.J., The Historical Monuments of South Africa, p. 76.
Uit: http://www.stellenboschheritage.co.za/property/laetitia (laatst geraadpleegd: juli 2012).
450
Uit: http://www.eikestadnuus.co.za/contact-us (laatst geraadpleegd: juli 2012).
451
Heel oorspronkelijk was hier een groot stuk grond van anderhalve morgen (Met een morgen werd een gebied aangeduid
dat in één ochtend kon worden geploegd. Een morgen was meestal iets minder dan een hectare groot (cfr. supra).) in het
bezit van de toenmalige landdrost Bletterman. Deze verkocht zijn grond in 1787 aan Byleveld, die het in drie percelen
verdeelde. Eén perceel werd verkocht aan Lankhoff, maar ook Byleveld bouwde zelf een gebouw: Laetitia.
449
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bouwen.452 Door de koetseninrit werd het huisje later het Koetsierhuis453 genoemd [Afb.65]. Enkele
tientallen jaren later kwam de woning echter al leeg te staan.454 Het geraakte in verval tot de
Anglicaanse kerk het opkocht en restaureerde.455 In 1966 werd dit huis beschermd erfgoed.456
Tegenwoordig zetelt hier het Anglicaanse kerkbestuur van de St-Mary’s kerk op Die Braak.457

Afb.65: Koetsierhuis, datum opname onbekend.

Het Koetsierhuis bestaat uit één bouwlaag met een rieten dak. De uitwerking van de zijgevels, met
convexe en concave lijnen, weerspiegelen duidelijk de Kaaps-Hollandse stijl. De voorgevel is
symmetrisch opgebouwd met centraal de voordeur van het staldeur-type en afgewerkt met een klein
bovenlicht. Links en rechts zitten telkens een enkel en een dubbel raam, voorzien van raamluiken.
Centraal in de voorgevel ook een afgeronde dakkapel met een vast raam.458 Voor de gevel ligt een
geplaveide maar amper verhoogde stoep. Aan de uiteinden zijn ook hier zitbanken aanwezig [Zie
rode aanduiding. Afb.66].
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Afb.66: Koetsierhuis, anno 2011.

4.1.3.4

Burgerhuis

Het Burgerhuis, gelegen op de hoek van Blom- en Alexander Road, is één van de oudste huizen van
Stellenbosch en behoort dan ook tot het prominente erfgoed van het dorp.
Fick kreeg de grond in bezit in 1796 en reeds het volgende jaar bouwde hij er het Burgerhuis.459 Fick
kwam te overlijden in 1808 waardoor Van der Riet, landdrost van Stellenbosch, nieuwe eigenaar
werd.460 Onder Van der Riet gebeurde een grote uitbreiding in het zuiden, die ook het Van der Riet
huis werd genoemd.461 In 1839 werd de eigendom overgedragen op de Rijnse missionaris Luckoff.
Het gebouw deed dan ook even dienst als Rijnse pastorie.462 Toen de Rijnse pastorie wegtrok, werd
omstreeks 1879 het gebouw verdeeld en bewoond door meerdere gezinnen [Afb.67].463
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STARKE A., The Braak and surrounding monuments, p. 36.
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Afb.67: Het Burgerhuis, datum opname onbekend.

Afb.68: Toegangsdeur

Het gebouw kwam in 1957 in handen van de overheid en werd in 1959 gerestaureerd. Het Van der
Riet huis werd helaas gesloopt tijdens dit proces.464 Sinds 1961 is het gebouw als monument
beschermd.465 Tegenwoordig is er het kantoor van de Historical Homes of South Africa Limited en een
collectie van de Rembrandt Group in gehuisvest.
Het Burgerhuis heeft een H-vormig grondplan en vormt een prachtig voorbeeld van de KaapsHollandse stijl, met barokke gevels. Het gebouw bestaat, net als het Koetsierhuis, uit één bouwlaag
met een rieten dak.466 Alle gevelvlakken zijn duidelijk symmetrisch opgevat. In de voorgevel zit
centraal de toegangsdeur, geflankeerd door twee pilasters en bekroond met een architraaf. Links en
rechts zitten telkens een enkel en een dubbel raam die afgesloten kunnen worden met raamluiken.
Boven de inkom is een rijkelijk versierde topgevel bekroond met een driehoekig fronton. De
achtergevel is vrij gelijkaardig opgevat maar minder gedetailleerd en minder uitgewerkt [Afb.69-70].
De zij- of eindgevels getuigen eveneens van de Kaaps-Hollandse bouwstijl maar zijn uiterst sober
gehouden [Afb.71-72].

Afb.[69]: Het Burgerhuis, anno 2011.

Afb.[70]: Toegangsdeur
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STARKE A., The Braak and surrounding monuments, p. 41.
Uit: http://www.stellenboschheritage.co.za/property/burgher-house (laatst geraadpleegd: juli 2012).
466
Op afbeelding 67 is duidelijk te zien dat nog een zinken dak aanwezig was. Dit getuigt wederom van een romantiserende
restauratie.
465
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Afb.71: Eenvoudige eind- of zijgevels.

4.1.3.5

Afb.72: De achtergevel van het Burgerhuis.

Rijnse kerk

De Rijnse kerk bevindt zich ten zuiden van Die Braak. Sinds 6 september 1963 is de Rijnse kerk een
deel van het beschermde erfgoed van Stellenbosch. Voor een uitgebreide bespreking wordt
verwezen naar het hoofdstuk met de bespreking van het Rijnse Complex.

4.1.3.6

St-Mary’s kerk

De St-Mary’s kerk is het enige gebouw dat zich op Die Braak zelf bevindt. De kerk is te situeren in het
noorden, tegenover het Burgerhuis.

Afb.73: St.Mary’s kerk, anno 1905.

Afb.74: St.Mary’s kerk, anno 1905.

Sinds de permanente bezetting van de Britten in 1806, groeide de nood om een Anglicaanse kerk op
te richten. Het duurde echter tot midden negentiende eeuw, namelijk tot 1848, vooraleer er in
Stellenbosch een plaats zou worden gebouwd voor deze gelovigen.467 Het was onder leiding van de
Engelse dominee Carlyon dat een stuk grond van 100 bij 60 voet op Die Braak, toen Adderley Square
genaamd, werd vrijgemaakt om er een gebouw te bouwen voor de Engelse bisschoppelijke kerk.468 In

467
468

OBERHOLSTER J.J., The Historical Monuments of South Africa, p. 76.
STARKE A., The Braak and surrounding monuments, p. 53.
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1852 werd de laatste hand gelegd aan de Kaap-Gotische kerk,469 ontworpen door de Engelse
architect Penketh.470 In de jaren 1880 groeide het aantal parochianen snel en in 1884 werd beslist om
de kerk uit te breiden en definitief te ommuren.471 Het schip werd westwaarts vergroot en de
klokkentoren werd gebouwd. In het zuiden werd een portiek toegevoegd, waarbij het glaswerk van
de oude westelijke muur opnieuw werd gebruikt [Afb.75]. In 1898 werd ook de oostzijde van het
schip vergroot.472 De kerk bleef alle jaren zijn functie behouden en werd in 1966 beschermd als
nasionale gedenkwaardigheid.473

Afb.75: Westgevel St-Mary’s.

Afb.76: Zuidingang, kant Die Braak.

Het religieuze gebouw is gegroeid vanuit een rechthoekig grondplan met verschillende kleine
uitbouwen. Het werd opgericht met baksteen, bepleisterd en wit geschilderd. Het dak bestaat nog
steeds uit riet.474 De kerk geeft uitdrukking aan een vereenvoudigde versie van de neogotische stijl.
Getuigen hiervan zijn onder meer de puntbogige vensters en toegangsdeuren, alsook het kleine
roosvenster in de westgevel. De kerk is volledig omheind met hekwerk en een haag.475

4.1.3.7

Rijnse school

De Rijnse school bevindt zich ten westen van Die Braak, bezuiden het Kruithuis. Door haar unieke
positie in het Zuid-Afrikaanse onderwijs als eerste meisjesschool en haar speciale karakter als
gebouw op Die Braak werd de Rijnse school in 1969 beschermd.476 Voor een uitgebreide bespreking
wordt verwezen naar het hoofdstuk met de bespreking van het Rijnse Complex.
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4.1.4

Niet-beschermde gebouwen rond Die Braak.

Rond Die Braak staan naast de acht beschermde gebouwen nog andere niet-beschermde gebouwen.
Gezien de openbare ruimte die Die Braak vervult, spelen ook zij een belangrijke rol in de
karaktervorming van dit centrale plein. Doordat zij niet beschermd zijn, is de kans groter dat zij aan
hun lot worden overgelaten. Slecht onderhouden niet-beschermde gebouwen zorgen voor een
waardevermindering van de nabijgelegen beschermde gebouwen.477
Op dit moment is Die Braak beschermd als heritage site, te vergelijken met een ‘monument’ in
Vlaanderen. De omliggende gebouwen zijn hierdoor niet vergunningsplichtig. Het verval, de
vernietiging of enige alteratie kan de genius loci van Die Braak echter behoorlijk beïnvloeden, om niet
te zeggen schaden. In het licht van een mogelijke bescherming als heritage site met een protected
area of als stads- en dorpsgezicht, moet het belang van deze omliggende niet-beschermde gebouwen
worden aangehaald. Een studie van deze gebouwen zou ons te ver leiden maar er werd wel een
inventaris opgemaakt met alle betrokken omliggende gebouwen (zie bijlage 9).

4.2

Rijnse Complex [Virgini Ryckeboer]

Verschillende lokale overheidsinstanties, waaronder de Munisipaliteit en de Stellenbosch
Erfenis Stigting, verlangen een diepgaande studie inzake het Rijnse Complex, en dit met oog op een
eventuele herbestemming. Daarnaast is het Complex eveneens een representatief voorbeeld van alle
historische architecturale stijlen in Stellenbosch, waardoor het een uitermate interessant
onderzoeksobject vormt.
In het navolgende deel wordt vooreerst een korte geschiedenis gegeven inzake de Rijnse
zendelingengemeenschap om daarna in te gaan op de evoluties en stijlkenmerken van elk gebouw.
Een beargumenteerde waardebepaling vormt tenslotte de basis voor de conclusie. Het aansluitend
herbestemmingvoorstel wordt opgenomen in hoofdstuk 5: Herwaardering en Herbestemming.
4.2.1

Inleidende geschiedenis over de Rijnse zendelingen

De eerste zendeling, Schmidt, kwam in 1737 in de Kaap aan. Samen met twee lokale
inwoners, Khoikhoi478 genoemd,vertrok hij richting Hottentots Holland. Daar besloot hij een school
op te richten om de autochtone bevolking Nederlands te leren.479Een tweede zendeling, Desch,
startte er in 1798 zondagonderwijs in godsdienstleer voor de slaven. Een zekere Bakker, eveneens
een zendeling, nam deze taak later op zich en gaf zelfs extra les op woensdagen.480
1799 was een uitermate belangrijk jaar voor de zendelingengemeenschap. Voortaan waren
zij verenigd in het Zuid-Afrikaans Genootschap ter bevordering van de uijtbreiding van Christus Ryk.
In 1818 wijzigde de naam in Zuid-Afrikaansche Zendelings Genootschap of afgekort het ZAZG.481
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Zendelingen Desch en Bakker stonden in om de noden van Stellenbosch te behartigen.482 Er ontstond
echter een tweespalt tussen Bakker en Desch aan de ene kant en Borcherds, predikant van
Stellenbosch, aan de andere kant. Na verloop van tijd bleken de Kerk en het zendelingengenootschap
steeds minder samen te werken. Desch stichtte in 1801 daarom het Stellenbosche Medewerkende
Genootschap SMG.483
Desch en Bakker leidden aanvankelijk de SMG tot het overlijden van Desch in 1806. Bakker
kwam er alleen voor te staan. Door zijn grote ijver en gedrevenheid kreeg hij in Stellenbosch
gaandeweg meer respect. Toch speelde zijn gezondheid hem parten, waardoor hij geregeld andere
zendelingen bijstand vroeg.484 Uiteindelijk werd Bakker in 1822 als hoofd van het Stellenbosche
Medewerkende Genootschap door Smit vervangen. De bedoeling van de genootschappen was om
slaven en hun kinderen op te leiden zodat zij hun geloofsbelijdenis konden afleggen. Zij werden
gedoopt en kregen de kans om later voor de kerk te huwen.485
De verschillende genootschappen verenigden zich in 1828 onder het Rheinischen
Missionsgesellschaft voor de uitbreiding van het christendom.486 Het nieuwe genootschap kende
door de vrijstelling van de slaven in 1838 haar grootste groei. Er sloten zich 218 nieuwe leden aan en
195 kinderen werden gedoopt. De telkenmale overvolle diensten getuigden van de groeiende
populariteit van de Rijnse Kerk [Afb.77].487

Afb.77: Rijnse zendelingen in Stellenbosch omstreeks 1886.

4.2.2

Geschiedenis van de gebouwen binnen het complex

Alvorens de historische evolutie van de gebouwen in het Rijnse Complex te starten, worden
de Rijnse Pastorie [Zie blauwe kleur. Afb.78], de Rijnse Kerk [Zie oranje kleur. Afb.78], Leipoldt House
[Zie roze kleur. Afb.78] en de Rijnse Herberg met de Rijnse School besproken [Zie paarse kleur.
Afb.78].
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Afb.78: De gebouwen van het Rijnse Complex.

4.2.2.1

De Rijnse Pastorie: de kern van het historische Rijnse Complex

De grond ten westen van Die Braak was omstreeks 1753 in het bezit van weduwe Van der
Wat.488 Vermoedelijk liet zij er een I-vormig gebouw plaatsen dat reeds op de historische kaart van
1770 zichtbaar is.489
In 1815, een datum die ook op de voorgevel prijkt, bouwde men in een neoclassicistisch Tvormig stuk bij. Hierdoor werd een soort H-vormig grondplan gevormd. Dit is duidelijk zichtbaar op
de historische kaart van 1817. 490 In deze periode deed het complex dienst als onderkomen voor de
priesters van het Rijnse zendingsgenootschap [Afb.79].

488
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ROUX P.,8 november 1969.

Zie hoofdstuk 1: Situering.
Zie hoofdstuk 1: Situering.
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Afb.79: De Rijnse pastorie, datum opname onbekend.

De brand van 1875 bracht het gebouw veel schade toe waardoor het grotendeels gestript
moest worden.491 De gevel werd op basis van andere voorbeelden en oude foto’s van omstreeks
1815 gereconstrueerd. In de tweede helft van de twintigste eeuw voerden Fox en Villet in opdracht
van de Kaapse Provinciale Administratie een grondige restauratie uit. 492 De Rijnse Pastorie werd in
1972 uitgeroepen tot Nationale Gedenkwaardigheid en huisvest tegenwoordig het Museum van
Miniatuurfiguren en Speelgoed [Afb.80].493

Afb.80: voorgevel huidig Museum van Miniatuurfiguren
en Speelgoed.

Afb.81: Museum van Miniatuurfiguren en Speelgoed.
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4.2.2.2

De Rijnse Kerk

In oktober 1823 werd door het Stellenbosche Meedewerkende Zendelings Genootskap, met
financiële steun van christenen uit Kaapstad494, gestart met de bouw van een kerk.495 Dit gebeurde
onder leiding van bouwmeester Malan en onder toezicht van bouwheer Cloete die mede aan het
hoofd stond van de SMG.496 De kerk zou dienst doen als onderwijscentrum voor slaven en gekleurde
mensen.497 De kerk werd Georgisch vormgegeven en bestond oorspronkelijk enkel uit een oost-west
georiënteerd schip.498 De inwijding volgde een jaar later.499
In 1838, voornamelijk door het opheffen van de slavernij, werd de muur tussen het koor en
de rest van de kerk afgebroken om de groeiende stroom gelovigen op te kunnen opvangen. Dit bleek
niet te voldoen, want de kleurlingen wensten in 1839 een kerk ten westen van de bestaande kerk op
te richten.500 In 1840 werd daarom een noord-gerichte flank geconstrueerd, waardoor een
onvolledig, T-vormig grondplan ontstond [Afb.81A].501

Afb. 81A: Onvolledig T-vormig grondplan: de blauwe lijn is de gevel aan de kant van Die Braak, de roze aan Meulplein.
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Afb.82: De Rijnse Kerk omstreeks 1894.

Terzelfdertijd werd aan de Meulplein-zijde eveneens de eerste klok gehangen, op de plaats
waar oorspronkelijk de hoofdingang gelegen was. Met de ingebruikname van een nieuwe noordelijke
ingang werden ook twee nieuwe klokken voorzien. Aanvankelijk werden ze in een houten constructie
opgehangen,502 maar dit werd in 1926 vervangen door twee witte stenen beltorens [Zie rode
aanduiding. Afb.84].503 Zodoende geraakte de klok aan de oostkant in ongebruik en de klepel werd
verwijderd.504

Afb.83: De Rijnse Kerk, voor de bouw van de beltorens.

Afb.84: De Rijnse Kerk met dubbele beltoren, dus na 1926.

Na de vierde grote brand van 1875 waren herstellingswerken noodzakelijk. Alle vloeren en
vensters werden vervangen en de muren opgehoogd.505 Het bijgebouw met toiletten werd in 1957
gebouwd.506 Onder leiding van architect Fagan werden in 1976 nog enkele grote herstellingswerken
uitgevoerd.507 Sinds 6 september 1963 is de Rijnse Kerk een deel van het beschermde erfgoed in
Stellenbosch. Deze kerk is de oudste missiekerk van Zuid-Afrika [Afb.85].508
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Afb.85: De Rijnse Kerk anno 2011. Links de voorgevel van het oost-west geöriënteerde schip,
rechts de noordgerichte flank die later werd toegevoegd.

Afb.86: Toegang oostzijde, gedateerd 1823.

4.2.2.3

Afb.87: Toegang noordzijde, gedateerd 1823.

Leipoldt House

Over dit gebouw is slechts heel beperkt informatie te vinden. Het werd omstreeks 1832
gebouwd en vertoont zowel Kaaps-Hollandse als Georgische architecturale kenmerken [Afb.88]. Het
is een prachtig voorbeeld van de laatste fase van de Kaapse architectuur [Afb.89].509

Afb.88: Georgische stijlelementen.

Afb.89: Laatste fase van de Kaapse architectuur.

509

Uit: http://www.viewow.com/africa/south-africa/stellenbosch/rhenish-complex/details/ (laatst geraadpleegd: 22 april
2012).
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4.2.2.4

De Rijnse Herberg

Onder leiding van dominee Lückhoff werd in 1860 een H-vormig huis met topgevel ten
noorden van Die Braak ingericht als schooltje voor de dochters van de Rijnse missionarissen. Dit
gebouw kende haar oorsprong in 1787.510 Doordat ook andere burgers hun dochters naar de
privéschool lieten gaan, werd het al snel te klein. In het allereerste jaar schoolden er slechts acht
leerlingen maar tegen 1866 was het aantal reeds gestaag gegroeid tot 47 meisjes. Verhuis en
verbouwingen konden niet langer uitblijven.511 Daarom kocht dominee Terlinden in 1862 een erf met
een huis ten westen van de Rijnse kerk. Het huis verbouwde men tot een gebouw met twee
verdiepingen en een plat dak.512 Later werden links en rechts ook bijgebouwen geconstrueerd.
Meisjes konden hier overnachten, vandaar dat men sprak over de Rijnse Herberg [Afb.90]. In 1905
werd op de hoek van Blom- en Mark Road de Rijnse School [Afb.91] bijgebouwd.

Afb.90: De Rijnse herberg.

Afb.91: De Rijnse school op de hoek van Blom- en
Mark Road omstreeks 1909.

In 1901 werd het Rijnse Instituut door de overheid overgenomen. In 1984 verhuisde de
school met accommodaties voor de leerlingen naar een nieuw terrein net buiten het centrum van
Stellenbosch.513 In de voormalige herberg werd het P.J. Oliver Art Centre [Afb.92]ondergebracht.
Bepaalde ruimtes doen tegenwoordig ook dienst als kantoren voor het regionale departement
Onderwijs.514
Door haar unieke positie als eerste meisjesschool in het Zuid-Afrikaanse onderwijs en haar
speciale karakter als gebouw op Die Braak werd de Rijnse school in1969 als monument beschermd.515

510

Uit: http://www.stellenboschheritage.co.za/property/rhenish-hostel-now-pj-olivier-art-centre (laatst geraadpleegd: 30
april 2012).
511
Uit: http://www.stellenboschconnect.co.za/stellenbosch/buildings-and-museums (laatst geraadpleegd: 24 oktober
2011).
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MEIRING H., VAN HUYSSTEEN T., e.a., achterzijde.
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Koch Street, Krigeville, Stellenbosch. Gelegen ten zuiden van de Eerste Rivier.
514
Uit: http://www.rhenish.co.za/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=7&Itemid=49 (laatst
geraadpleegd: 22 april 2012).
515
OBERHOLSTER J.J., p. 73.
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Afb.92: Toegang P.J. Oliver Art Centre.

4.2.3

Huidige situatie

4.2.3.1

De Rijnse Pastorie

Het huidige Museum voor Miniaturen en Speelgoed vertoont nog steeds het H-vormige
grondplan dat in de loop der jaren is ontstaan, de achtervleugel is ouder dan de voorvleugel. Dit is
evengoed merkbaar in de positionering, de recentere vleugel is immers lager, en de vormelijke
kenmerken van verschillende stijlperiodes. Afgezien van de witte kalkbepleistering en de rieten
dakbedekking lijken ze immers weinig uniformiteit uit te stralen.
Het oudste gedeelte [Afb.93], met lang I-vormig grondplan en in vroege Kaaps-Hollandse stijl,
wordt door een wolfsdak overkapt. De wolfseinden, de afgeknotte zijden [Zie rode aanduiding.
Afb.93], deden oorspronkelijk dienst als onrechtstreekse bescherming tegen invallende regen op de
blinde eindgevels. De achtergevel [Afb.94] bevat twee dakkapellen, ook wolfsneuzen genoemd,
telkens boven een deur gepositioneerd. In de dakuitsprong is een raam voor extra lichtinval voorzien.
De deuren bestaan uit één paneel en zijn recentere toevoegingen. De ramen zijn vernieuwd volgens
het verticale schuifraamprincipe. Ze bestaan uit twee delen, elk met een drie op drie onderverdeling.
Het houtwerk is gevernist.

Afb.93: Voorzijde huidige Museum voor Miniaturen
en Speelgoed.

Afb.94: De achtergevel met de twee dakkapellen.
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Het nieuwe gedeelte [Afb.95] is in 1815 neoclassicistisch opgetrokken. Een duidelijk kenmerk
is de vormgeving van de eindgevels en de voorgevel. De eindgevels zijn steeds eenvoudiger, maar
alle zijn ze symmetrisch opgebouwd en bestaan uit convexe en concave lijnen afgewisseld met rechte
stukken. Op de hoeken van het gebouw staan eenvoudige neoclassicistische pilasters. De zuidelijke
gevel [Afb.96] is voorzien van een toegangsluik voor de loft. De voorgevel [Afb.97] wordt duidelijk
geaccentueerd door een rijkelijk versierde topgevel, een eenvoudige sokkel en een pergola.

Afb.95: Het neoclassicistische nieuwe deel daterend uit 1815. Een spel van convexe, concave en rechte lijnen bepalen hier
de vormgeving.

Afb.96: Zuidelijke eindgevel met
toegangsluik tot de loft.

Afb.97: De voorgevel wordt geaccentueerd door een rijkelijk versierde topgevel,
een eenvoudige sokkel en een pergola.
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Tussen de twee pilasters bevindt zich de toegangsdeur tot het museum [Zie rode aanduiding.
Afb.97] dat door twee gecanneleerde pilasters wordt geflankeerd en met een architraaf wordt
bekroond. De toegangsdeur is als een staldeur geconstrueerd en van een bovenlicht voorzien. De
inkomdeur wordt zowel links als rechts door een half schuifraam geflankeerd met een
onderverdeling van drie op vier. De andere schuiframen om de gelijkvloerse verdieping zijn volgens
hetzelfde principe opgebouwd, maar hier is de onderverdeling zes op vier. In de topgevel zit
eveneens een schuifraam, maar nu met een onderverdeling van twee maal vijf op vier. Deze zorgt
voor de lichtinval in de loft. De meeste ramen bevatten luiken ter afsluiting en de kaders en luiken
zijn donkergroen geschilderd. Langs de gehele gevel loopt een verhoogde stoep, voorzien van een
pergola bestaande uit gepleisterde, afgetopte kolommen. Vermoedelijk is dit een recentere
toevoeging.

4.2.3.2

De Rijnse Kerk

Door de historische ontwikkelingen heeft de Rijnse Kerk [Afb.98] op vandaag een onvolledig,
T-vormig grondplan [Afb.81A]. Ondanks de verschillende bouwfasen straalt de kerk toch eenheid uit.
Het gebouw is volledig witgepleisterd en met een rieten dak bedekt. Dat riet is niet de
oorspronkelijke dakbedekking maar wel op het originele ontwerp geïnspireerd. Het huidige rieten
dak dateert van 1976, ten gevolge van de restauratiewerken onder Fagan. Voorheen was het gebouw
van een zinken dak voorzien.516 Alle vensteropeningen zijn boogvormig. De ramen zijn tweeledig
opgebouwd. Terwijl het bovenlicht vastzit, bestaat het onderste deel uit twee openslaande vleugels
met een onderverdeling van drie op vijf.

Afb.98: De Rijnse Kerk anno 2011.

De gevel aan de kant van het Meulplein [Afb.99] is ouder en in een vrij strakke
neoclassicistische stijl geconstrueerd. Ze wordt geflankeerd door twee gecanneleerde pilasters die
een architraaf met fronton ondersteunen. Zowel links als rechts is het met bolvazen bezet. De
vensteropening boven in deze voorgevel is rondbogig en bezet met een schuifraam met een
onderverdeling van vijf op vier. De voormalige toegang bestaat uit een dubbele toegangsdeur,
voorzien van een rondbogig bovenlicht. De huidige toegang bevindt zich in de gevel aan de kant van
Die Braak [Afb.100]. Deze is in een neoclassicistische stijl opgetrokken en wordt geflankeerd door
516

DURAND J., FOURIE P., MALHERBE W., 2001, p.59.
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gecanneleerde hoekpilasters die een architraaf dragen. Deze is identiek afgewerkt als de gevel aan de
Meulplein-zijde. Het fronton is evenwel sierlijker uitgewerkt met krullen en een vaas op de top.

Afb.99: Oostelijke gevel met een deel van Meulplein
op de voorgrond.

Afb.100: De noordelijke gevel gelegen aan Die Braak.

De derde eindgevel [Afb.101] van de
onvolledige T-vorm, gericht naar het westen,
werd heel eenvoudig uitgewerkt.

Afb.101: De derde eindgevel, hier wat achter het groen,
werd heel wat eenvoudiger uitgewerkt.

4.2.3.3

Leipoldt House

Het Leipoldt House [Afb.102] is een eenvoudig gebouw met rechthoekig grondplan en wordt
omringd door enkele bijgebouwen. De eindgevels zijn met hun convex-concave vorm getuigen van de
vroege Kaaps-Hollandse stijl terwijl de centrale gevel neoclassicistisch vormgegeven is. Een architraaf
vormt de aanzet van de topgevel met pilasters en een fronton. Een smal maar hoog schuifraam moet
het nodige licht in de loft binnenlaten. Het dak is met riet bedekt. De toegangsdeur in de voorgevel
bestaat uit twee verticale panelen en bevat bovenaan een boogvormig bovenlicht. Ze wordt
omsloten door twee gecanneleerde pilasters en een architraaf. Links en rechts zitten Georgische
schuiframen, onderverdeeld in twee maal zes op vier. Luiken zijn voorzien aan de binnenzijde. Over
de gehele gevellengte loopt een stenen stoep.
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Afb.102: Leipoldt House anno 2011.

4.2.3.4

De Rijnse Herberg

Het H-vormig grondplan van de oorspronkelijke woning op deze locatie is nog steeds
herkenbaar in de kern van het huidige gebouw. Links en rechts werd organisch bijgebouwd. De
voorgevel [Afb.103] getuigt van een groot rechthoekig gebouw en is volledig symmetrisch
opgebouwd. Centraal is er een vooruitspringende balustrade met smeedwerk, gedragen door vier
kolommen. Deze moet, samen met de grote cipressen aan Die Braak, de ingang [Afb.104] van het
P.J.Olivier Art Centre markeren.

Afb.103: De voorgevel van het P.J.Olivier Art Centre.

Afb.104: De ingang.

De ingang zelf bestaat uit een grote glazen deur geflankeerd door twee vensters met een
bovenlicht. De gevel wordt gesierd door pilasters en architraven. Deze vormen zowel de bekroning
van de eerste verdieping als een scheiding tussen de gelijkvloerse en de eerste verdieping. De ramen
zijn Georgisch vormgegeven, met twee beweegbare raamdelen en binnenluiken.
Het gebouw op de hoek van Bloem- en Mark Road [Afb.105-106-107] lijkt uit
neoclassicistische en Victoriaanse elementen opgebouwd te zijn. De gevel bevat onderaan een plint,
vermoedelijk uit rivierstenen, en werd verder opgebouwd uit metselwerk. Het werd volledig
witgeschilderd, maar vermoedelijk had het oorspronkelijk een donkerrode tint zoals de BloemhofSkool [Afb.108] in Ryneveldstraat. Op de hoeken en op verscheidene plaatsen in de gevel zijn
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pilasters aanwezig. De topgevels zijn op verschillende wijzen uitgewerkt, maar getuigen alle van een
hernieuwde eenvoud. In de topgevels zijn vaak ventilatieroosters aanwezig. Het dak is bedekt met
leien. De vensteropeningen zijn hoofdzakelijk ingevuld met schuiframen en kunnen afgesloten
worden met grote raamluiken.

Afb.105: Oostelijke gevel, kant Blom Road - Die Braak.

Afb.106: De noordelijke gevel, langs Mark Road.

Afb.107]: Westelijke gevel oftewel de achtergevel.

Afb.108: De donkerrode tint van de Bloemhof-Skool was
ook ooit aanwezig in de Rijnse School.

Dit gebouw wordt afgesloten met een fijn gietijzeren hek met poorten.
4.2.3.5

De Rijnse Tuin

In tegenstelling tot vroeger is de Rijnse Tuin tegenwoordig een eenvoudig open grasveld
[Afb.109], nog wel steeds behorend tot het Rijnse Complex. Aan de oostzijde wordt ze begrensd door
het toerismekantoor [Afb.110], het Leipoldt House en de voormalige Rijnse Pastorie, tegenwoordig
het Museum voor Miniaturen en Speelgoed. In het zuiden zorgen enkele nieuwe
appartementsgebouwen van twee bouwlagen voor de grens [Zie rode aanduiding. Afb.111]. De
westelijke en noordelijke grens wordt gevormd door een werfmuur in de hoek van Mark Road en
Hertestraat. Daarin zijn de toegangspoorten voor de tuin aanwezig. Vanuit de Hertestraat loopt een
pad, omgeven door eiken, recht naar de Rijnse Pastorie. Langs het pad vanuit de Mark Road naar de
Rijnse Pastorie loopt de Meulsloot.
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Afb.109: De Rijnse tuin.

Afb.110: Voorgevel toerismekantoor in Mark Road.

4.2.4

Afb.111: Links het Museum voor Miniaturen en Speelgoed,
rechts de appartementsgebouwen die mede voor de
zuidelijke grens zorgen van de tuin.

Conclusie

Het doel van de Rijnse zendelingen was uitsluitend om slaven en kleurlingen te onderrichten
en te bekeren. Hiervoor lieten zij verschillende gebouwen oprichten ten westen van Die Braak, maar
het waren niet de zendelingen die invloed op de bouwstijl hadden. De lokale ambachtslieden en
slaven zorgden voor de uitvoering, waardoor het sterk beïnvloed werd door de lokale tradities.
Omwille van de rijke geschiedenis en de verschillende evoluties kennen zowel de individuele
gebouwen als het gehele complex een aanzienlijke waarde. Zij getuigen immers elk van verschillende
stijlperioden en maken deel uit van de gevarieerde architectuurgeschiedenis van Stellenbosch.
Zodoende is het interessant om met behulp van een SWOT-analyse, neergeschreven in het
navolgende deel, een onderbouwd herbestemmingsvoorstel aan te bieden [zie hoofdstuk 5].

4.3

SWOT-analyse Die Braak en Rijnse Complex [Cyril Carton & Virgini Ryckeboer]

4.3.1.1

Strenghts

4.3.1.1.1 Infrastructuur
Die Braak en het Rijnse Complex vormen twee belangrijke structuren op zich. De sterkte van
Die Braak ligt voornamelijk bij de omvang van het groene plein en zijn locatie binnen de
stadsstructuur. Die Braak wordt bovendien geflankeerd door een aantal historisch waardevolle en
beschermde monumenten, waaronder ook het Rijnse Complex. Dit complex omvat een aantal
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verschillende gebouwen517, die elk getuigen van een beeldbepalende stijlperiode. De aanwezige
infrastructuur getuigt van een historische gelaagdheid en biedt zelfs potentieel voor de toekomst.
4.3.1.1.2 Sociaal aspect
De hoeveelheid mensen die Die Braak en het Rijnse Complex bezoeken bepalen de sterkte
van het sociale aspect van het onderzoeksgebied. Over Die Braak passeren dagelijks tal van
bezoekersstromen, bestaande uit inwoners, arbeiders, toeristen en studenten. Zij steken ofwel het
grasplein over, wandelen er op of rond en staan er mogelijk kort stil. De bezoekers van het Rijnse
Complex zijn van verschillende aard. In het P.J.Olivier Art Centre komen hoofdzakelijk studenten en
docenten van de onderwijsinstelling die er is gehuisvest. Slechts sporadisch, wanneer een evenement
of tentoonstelling wordt georganiseerd, komen hier ook buitenstaanders. Toeristen kunnen hier niet
zo makkelijk terecht. De voormalige Rijnse Pastorie, nu het Speelgoed en Miniatuurmuseum, richt
zich dan weer hoofdzakelijk op jongere doelgroepen en toeristen. Die Braak en het Rijnse Complex
blijven tot op heden wel in gebruik.
4.3.1.1.3 Mobiliteit
Die Braak en het Rijnse Complex zijn vrij makkelijk bereikbaar voor voetgangers en mensen
die over een wagen beschikken. Rondom Die Braak kan de wagen geparkeerd worden, alsook in de
omliggende straten zijn er parkeergelegenheden. Mensen die per trein naar Stellenbosch komen
dienen nog een tiental minuten te wandelen om het centrum met Die Braak en het Rijnse Complex te
bereiken.
De genoemde sterktes van Die Braak en het Rijnse Complex zorgen er voor dat er een
constante toeristenstroom is richting de stadskern. Zij brengen rechtstreekse en onrechtstreekse
economische impulsen met zich mee.

4.3.1.2

Weaknesses

4.3.1.2.1 Infrastructuur
Een eerste zwakte op het vlak van infrastructuur is de huidige locatie van het
toerismekantoor. Dat ligt momenteel langs de Mark Road, aan de rand van het Rijnse Complex. Het
kantoor ligt ver verwijderd van het historische, toeristische centrum en staat er ook niet tot in relatie,
zoals ook het geval is bij andere delen in de historische kern. Die Braak en het Rijnse Complex staan
in wezen volledig los van elkaar en trekken geen toeristen aan. Bezoekers staan mogelijk even stil op
Die Braak, maar zullen er niet gaan zitten om te genieten van zijn waarde en zijn zichten.
Een enorme zwakte is ook de geslotenheid van het P.J.Olivier Art Centre. Dit wordt zelden
open gesteld voor bezoekers en toeristen kunnen er niet even binnen kijken. Dit zorgt voor een
afschrikeffect, mensen blijven weg. Hetzelfde geldt voor de Rijnse Tuin. Deze ligt wat verborgen
achter een klein poortje in de ommuring. Voor bezoekers vormt dit een enorme barrière, zij weten
niet of dit gebied wel toegankelijk is voor hen.

517

Rijnse Kerk, Rijnse Pastorie, Rijns Hostel: nu P.J.Olivier Art Centre, Rijnse School, Leipoldt Huis en de Rijnse Tuin.
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4.3.1.2.2 Sociaal aspect
Een zwak sociaal punt is het weinig bekend maken van de troeven en eventuele
evenementen bij het publiek. De hoeveelheid evenementen en initiatieven voor de inwoners en
bezoekers is tevens beperkt.
4.3.1.2.3 Mobiliteit
Naast de mogelijkheid om het centrum te bereiken met de wagen of met de trein en te voet
zijn er geen alternatieven om met het openbaar vervoer Die Braak of het Rijnse Complex te bereiken.
Een systeem zoals in Vlaanderen en Europa met lijnbussen en trams in het centrum of hop-on-andhop-off bussen voor sightseeing is niet in Stellenbosch aanwezig.

4.3.1.3

Opportunities

4.3.1.3.1 Infrastructuur
De centrale ligging van de historische kern kan meer benut worden. In de Dorp-, Kerk- en
Pleinstraat wordt dit reeds op een gepaste manier gedaan. Ook Die Braak en het Rijnse Complex
kunnen hier meer voordeel uit halen dan ze tegenwoordig doen. Het gebruik van de openbare
plaatsen, en dan in het bijzonder Die Braak en het Rijnse Complex, moet gemaximaliseerd worden.
Het voordeel van een centraal gelegen, openbare plaats moet meer uitgespeeld worden tegenover
de diffuse rand van de stad.
Die Braak en het Rijnse Complex kunnen verschillende elementen zoals toerisme, winkelen of
sporten verenigen. De organisatie van dagelijkse marktjes of een jaarlijks festival is hier zeker
mogelijk. Deze twee plaatsen bieden een mogelijke toeristische en recreatieve meerwaarde. De
beleving van erfgoed en publieke ruimte in een groene omgeving brengt een specifieke en
rustgevende ervaring met zich mee. Voor een volledige ontplooiing moeten de connecties tussen Die
Braak en het Rijnse Complex versterkt worden. Op die manier kunnen ze als katalysator werken.
4.3.1.3.2 Sociaal aspect
Een enorm potentieel zit in het wijntoerisme. Stellenbosch als centrum van de ZuidAfrikaanse wijnbouw moet hier binnen zijn historische dorpskern gaan op inspelen. Binnen het Rijnse
Complex zou hiervoor zeker plaats zijn, in de Rijnse tuin kan zelfs een mini-wijngaard aangepland
worden.
Daarnaast moet gezegd dat de Zuid-Afrikaners fier zijn op hun Rainbownation, het land met
de vele culturen. De onderlinge strubbelingen moeten omgezet worden in een gedeelde trots.
Stellenbosch, en dan zeker het centrale groene plein Die Braak, kan zo het centrum van de
verzoening worden. Een multiculturele samenleving geeft voor iedereen nieuwe inzichten die
publieke ruimtes en erfgoed een nieuw elan kan geven.
4.3.1.3.3 Mobiliteit
Het potentieel op het gebied van mobiliteit zit hem in één belangrijk aspect, namelijk het
weren van auto’s in de stadskern. Dit kan door straten, of delen ervan, autoluw te maken. Zo kan
bijvoorbeeld Blom Road afgesloten worden voor alle verkeer, indien de ingang van de Checkersparking verlegd wordt naar Dorp Street. Indien Blom Road een voetgangerszone wordt, verdwijnt de
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grote barrière tussen Die Braak en het Rijnse Complex. Deze twee zones zouden daardoor
makkelijker in elkaar kunnen overvloeien.
Bij het autoluw maken van bepaalde delen in de stadskern moet een alternatief voorzien
worden voor de vele wagens. Zo kan parking voorzien worden aan de stadsranden waar dan gratis
pendelbussen rijden naar het centrum of waar mensen fietsen ter beschikking krijgen om zo de stad
te bezoeken. Dit zijn principes die vaak gezien zijn in grote, en minder grote, Europese steden. Zoals
bijvoorbeeld in Kopenhagen [Afb.112]518, Parijs, of dichter bij huis in Antwerpen en Oostende. Bij
deze laatste worden op de verschillende randparkings gratis fietsen ter beschikking gesteld voor
inwoners, pendelaars en bezoekers. De fietsontlening [Afb.113] wordt verzorgd door een dienst die
instaat voor opleiding, tewerkstelling en arbeidbegeleiding.519 Een fietsproject zou dus niet alleen
auto’s uit het centrum weren, maar ook jobs creëren.

Afb. 112. De City Bikes in Kopenhagen.

Afb. 113. De fietsontlening van stad Oostende.

518

In de stad staan zo’n 110 fietsrekken waar je een fiets kunt nemen zoals je een winkelkarretje aan een winkel kunt
nemen. Uit: http://www.visitcopenhagen.com/transport/copenhagen-city-bike/382 (laatst geraadpleegd: juli 2012).
519
Uit: http://www.oostende.be/product.aspx?id=10788 (laatst geraadpleegd: juli 2012).
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4.3.1.4

Threats

4.3.1.4.1 Infrastructuur
Het historische centrum van Stellenbosch geraakt door de bedreiging van bouwpromotoren
steeds meer volgebouwd. Niet alleen rond Die Braak en het Rijnse Complex, maar ook elders in de
stad bedreigt deze dichtslibbende bebouwing de beleving van de openbare ruimte en van het
erfgoed. Omdat een gepaste functie voor Die Braak en een allesomvattende functie voor het Rijnse
Complex ontbreekt, worden ook deze zones enorm bedreigd door waardeverlies, verval en
bouwpromotoren.
Op Die Braak en binnen het Rijnse Complex is er tevens een gebrek aan goede openbare
infrastructuurobjecten zoals openbare toiletten, zitbanken en speeltuigen voor kinderen.
4.3.1.4.2 Sociaal aspect
Door doelloos rondhangende mensen heerst er op Die Braak een gevoel van onveiligheid. Dit
is vooral het gevolg van de maatschappelijke problemen die zich in Zuid-Afrika afspelen. De gevolgen
van werkloosheid zijn een bepalende factor in de slechte reputatie van Die Braak. De werklozen
vertoeven immers op het historische plein, wat het veiligheidsgevoel niet ten goede komt.
Om de werkloosheid aan te pakken worden veelal sociale projecten opgestart ten koste van
het erfgoed in de stad. Dit gaat veelal gepaard met het onder druk zetten van open, publieke ruimtes
en de cultuurhistorische waarden van een gebied.
Daarnaast krijgen Die Braak en het Rijnse Complex respectievelijk door hun functieloosheid
en afgelegenheid af te rekenen met sluikstorten. Hoewel er infrastructuur voorzien is in de vorm van
vuilnisbakken ligt het afval verspreid over het groene plein en tussen de historische gebouwen. Dit
komt het gebruik van Die Braak en het Rijnse Complex niet ten goede. Een eerste belangrijke reden is
dat ze slecht zichtbaar zijn in het straatbeeld. Daarnaast blijken ze altijd overvol te zitten waardoor
het soms onmogelijk is om afval in de vuilnisbak te werpen. Vuilnisbakken mogen niet het
straatbeeld vormen, maar moeten desalniettemin aanwezig zijn. Bijkomend zal sensibilisatie voor het
gebruik ervan nodig zijn.
4.3.1.4.3 Mobiliteit
Door het gebrek aan een uitgewerkt openbaar vervoersnet en fietspaden zorgt het massale
autogebruik voor een enorme verkeersdruk rond en in de stad. Tijdens de spitsuren zijn Birdstreet en
Dorpstraat overvolle straten waar auto’s vaak moeten aanschuiven. Om dit aan te pakken worden
de straten verbreed ten koste van open ruimtes en erfgoed.

4.4

Waardestelling Die Braak en Rijnse Complex [Cyril Carton & Virgini Ryckeboer]

Het is de bedoeling om aan de hand van enkele criteria, waarbij onder meer de
cultuurhistorische, bouwhistorische, architecturale en ensemble of stedenbouwkundige waarde, de
algemene (historische) waarde van een gebouw, -complex of een bepaald gebied te bepalen.520 Deze

520

Uit: http://www.bouwhistorienederland.nl/bba/cms/cms_module/index.php?obj_id=16006 (laatst geraadpleegd: juli
2012).
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waardenstelling toont op een objectieve manier521 aan waarom bepaalde gebouwen, structuren of
gebieden behoudenswaardig zijn.522 De criteria zijn er om op onafhankelijk wijze de bestaande
toestand te bestuderen. Resultaten moeten toetsbaar, verifieerbaar en reproduceerbaar zijn: het is
dus onmogelijk om de waarde te bepalen van verdwenen onderdelen of gebouwen.523 In geen geval
mogen gebruiksbelangen, eventuele ontwerpoverwegingen of financiële aspecten invloed hebben op
de waardebepaling.524
Er zijn twee mogelijke manieren om de waardenstelling op te bouwen.525 Een eerste is de
contextuele waardenstelling. Daarbij is het de bedoeling om referenties buiten het onderzoeksobject
of -gebied te zoeken. Een vergelijking met soortgelijke gebouwen of gebieden op landelijk, regionaal
of plaatselijk niveau moeten de onderzoeker in staat stellen de waarde van het eigen object of
gebied te bepalen.526 Een tweede mogelijke onderzoekswijze is de interne waardenstelling. Hierbij
wordt enkel rekening gehouden met de elementen die binnen het onderzoeksobject of –gebied
liggen.527
Voor de waardebepaling van ons onderzoeksgebied, Die Braak en het Rijnse Complex, richten
we ons op de tweede onderzoekswijze: de interne waardenstelling. We gaan aan de hand van de
bovenvermelde criteria bepalen hoe waardevol het centrale, groene plein en het naastgelegen
complex uiteindelijk zijn. Deze waardenstelling zal ons verder helpen bij het opstellen van de
richtlijnen en bij het voorstel voor eventuele herbestemming.

4.4.1

Cultuurhistorische waarde

Voor de bespreking van de cultuurhistorische waarde moet afgevraagd worden of het object
uitdrukking geeft aan culturele, sociaal-economische en/of geestelijke ontwikkelingen.528 In het
geval van Die Braak en het Rijnse Complex is dit zeker het geval.
Die Braak vertoont duidelijke culturele ontwikkelingen. Het landschappelijke element dat
sedert het ontstaan van Stellenbosch dienst doet als centraal open plein heeft verschillende functies
gehad in de loop der jaren. Aanvankelijk hield de infanterie van Stellenbosch er zijn jaarlijkse
oefeningen. Munitie en benodigdheden werden vanuit het Kruithuis gehaald. Geregeld deed het
dienst voor festiviteiten. Tot voor kort was er jaarlijks zelfs een festival die Simon van der Stel moest
eren. Die Braak is getuige van een rijke gebruikshistorie.
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Het Rijnse Complex is pas later ontstaan en geeft voornamelijk uitdrukking aan typologische
ontwikkelingen. De specifieke bouwtypologieën weerspiegelden de heersende stijlen en de
vooropgestelde normen van de inwoners. Binnen bepaalde gebouwen kunnen relicten van
voorgaande stijlperiodes gevonden worden. Deze vormen een belangrijke informatiebron inzake
bouwkundige technieken, stijlen en materialen.
Binnen het onderzoeksgebied hebben zich ook geestelijke ontwikkelingen voorgedaan. Reeds
op het einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw werden St-Mary’s en de
Rijnse kerk gebouwd.
Tot slot zijn Die Braak en het Rijnse Complex ook van belang omwille van hun innovatieve of
pionierskarakter. Die Braak is het enige plein in zijn soort in Zuid-Afrika is overgebleven. De objecten
rondom zijn relatief goed bewaard gebleven en hebben tot op vandaag zeker een voortrekkersrol. Ze
getuigen van verschillende historische ontwikkelingen en moeten zeker bewaard worden voor de
toekomst.

4.4.2

Bouwhistorische waarde / landschappelijke waarde529

Voor de bouwhistorische waarde richten we ons op de bouwwerken van het Rijnse Complex
en de omliggende beschermde gebouwen van Die Braak. Er kan gezegd worden dat zij van belang zijn
voor de geschiedenis van de bouwtechniek. Toch moet men er rekening mee houden dat bepaalde
objecten vaak pittoresk en oorspronkelijk aandoen maar dat zij in feite soms een schilderachtige
weergave zijn van een romantisch idee. Bepaalde authentieke elmenten zijn als gevolg van deze visie
verdwenen of vervangen. Desalniettemin getuigen de verschillende bouwwerken toch van het rijke
bouwhistorische verleden. Technieken werden gereproduceerd en stijlkenmerken werden duidelijk
weergegeven.
De afleesbaarheid van de bouwgeschiedenis is veelal beperkt en niet geheel duidelijk. Door
de geregelde keuze voor reconstructie van de oudste bouwstijlen vervaagde de historische
gelaagdheid van het complex. Bij grondige studie, onder meer van het kaartmateriaal, wordt
duidelijk dat de gebouwen vaak gegroeid zijn vanuit de eerste aanwezige structuren. De gelaagdheid
is vaak niet duidelijk omwille van de materiaalkeuzes: gezien de nieuw gekozen materialen zo nauw
aansluiten bij de reeds aanwezige materialen is aflezen in situ niet eenvoudig.
Bij het analyseren van Die Braak kan de landschappelijke waarde bepaald worden.530 Van
uitermate groot belang zijn de aanwezige eikenbomen rond Die Braak. Eikenbomen werden reeds in
de beginjaren van Stellenbosch geplant in het dorp en getuigen daarom nog steeds van die vroegste
ontwikkelingen. Het grote, groene grasplein zelf heeft nog min of meer zijn oorspronkelijke vorm
behouden. De oorspronkelijke flora is echter wel ingeperkt, aangezien Die Braak aanvankelijk een
braakliggend stuk land was en de natuur er dus vrij spel had. Die Braak is nu wel onderhevig aan
meer onderhoud.
De landschappelijke waarde wordt uiteraard niet enkel bepaald door de
natuurwetenschappelijke waarde maar ook door onder meer een historische, esthetische en socio529
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culturele waarde. De historische waarde van Die Braak is nog afleesbaar door de aanwezigheid van
het Kruithuis. Deze twee objecten zijn oorspronkelijk samen gegroeid: Die Braak als oefenterrein
voor de infanterie die zijn munitie en materiaal uit het Kruithuis haalde. De esthetische gaafheid is
deels in tact gebleven. De vorm is nog min of meer dezelfde, de eikenbomen zijn nog aanwezig en
het plein vertoont nog steeds een eenvoudige begroeiing waar weinig onderhoud aan is, dit volgens
het gedachtegoed van een braakliggend stuk terrein. Tot een paar jaar terug had Die Braak een
duidelijk socio-culturele waarde: jaarlijks werd er een feest gehouden ter ere van de stichter van
Stellenbosch, Simon van der Stel, er werden ook sportfestiviteiten georganiseerd en het deed ook
dienst om te protesteren.531

4.4.3

Architecturale waarde

De architecturale waarde toont aan in welke mate een gebouw of een groep gebouwen
bijzonderheden vertoont op het vlak van stijlkenmerken.532 De objecten die deel uitmaken van het
Rijnse Complex of langsheen Die Braak gebouwd zijn, zijn van belang voor de geschiedenis van de
architectuur. Allemaal getuigen ze van een bepaalde stijlperiode: de voormalige Rijnse Pastorie (nu
het Speelgoed en Miniaturen Museum) is een mooi voorbeeld van de Kaaps-Hollandse stijl met een
rijkelijk versierde topgevel, het P.J.Olivier Art Centre is geheel opgebouwd volgens de Georgische
stijlprincipes, de Rijnse school (op de hoek van Mark Road en Blom Road) getuigt van de rijke
Victoriaanse stijlperiode.
Het Rijnse Complex is op vlak van architectuurgeschiedenis zeer waardevol: de verschillende
objecten kunnen de volledige architectuurgeschiedenis van de Kaap tonen aan de bezoeker. Als ook
de beschermde bouwwerken rond Die Braak worden bestudeerd, kan de waardenstelling nog
versterkt worden. Vanuit die studie kan geconcludeerd worden dat het volledige onderzoeksobject
representatief is voor de verschillende architectuurstijlen. Bepaalde objecten vertonen ook een
zekere zeldzaamheid zoals bijvoorbeeld het Kruithuis. Het element hangt nauw samen met zijn
omgeving en het is een typologie die slechts zelden voorkomt.
Daarnaast zijn de gebouwen ook van belang omwillen van de ornamentiek. De versieringen
zijn extra getuigen van bepaalde stijlperiodes en zorgen voor enige afleesbaarheid van het
bouwwerk. Het is belangrijk te onthouden dat alle objecten met verschillende stillistische kenmerken
even waardevol zijn. Ze willen verwijderen omdat ze nieuwer zijn is eigenlijk een verkeerde
ingesteldheid.
Of de objecten waardevol zijn voor het oeuvre van een specifieke bouwmeester of architect
kan hier niet gezegd worden. Vanuit historisch oogpunt ontbreekt heel wat informatie. Doch kan
gezegd dat de bouwmeesters en architecten vaak veranderden en geregeld ook onbekend bleven.

4.4.4

Ensemblewaarde en Stedenbouwkundige waarde
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De ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde tonen het belang aan van het object of
een complex als onderdeel van een groter geheel.533 De situering en de situering in relatie tot de
ontwikkeling of uitbreiding van een streek is een heel belangrijk aspect voor dit criterium van de
waardenstelling. Die Braak situeert zich heel centraal in de stad en speelde een even centrale rol bij
de ontwikkeling ervan. Het is altijd een ontmoetingsplaats geweest maar wordt op heden soms
onvoldoende goed benut. De locatie van het Rijnse Complex is iets minder ideaal. Het ligt in een
eerder afgelegen hoek, aan het zicht onttrokken door de grote bomenrijen en de geparkeerde auto’s.
Het Rijnse Complex heeft nochtans een situering met potentieel.
Ten aanzien van de streek en het land zijn beide objecten eveneens heel waardevol. Die
Braak is vrij uniek omwille van de vormgeving en situering. Het is een zeldzaam object. Het Rijnse
Complex is binnen dit aspect waardevol vanuit de geschiedenis van de Rijnse
Zendelingengemeenschap.
Wat het belang betreft wegens inrichting en voorzieningen scoort dit onderzoeksobject
absoluut niet goed. Er is dringend nood aan voorzieningen, gezien ze op heden zo goed als volledig
ontbreken. Onderhouden openbare toiletten, voldoende zitbanken en speeltuigen voor de kinderen
zouden een positieve invloed hebben op de appreciatie van het gebied door inwoners en bezoekers.
Dergelijke elementen zorgen er mee voor dat Die Braak en het Rijnse Complex een belangrijke rol of
zelfs voorbeeldrol kunnen spelen in de ontsluiting van het erfgoed.

4.4.5

Algemene waardenstelling – conclusie

Vanuit de onderzochte criteria kunnen we vaststellen dat Die Braak en het Rijnse Complex een
waardevolle site vormen. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het belangrijk dat de objecten niet uit
hun context gehaald worden, want zo gaat een groot deel van de waarde en de eigenheid verloren.
Zo moet Die Braak zijn vorm en openheid die het altijd heeft gehad, blijven bewaren. Alsook moeten
de gebouwen van het Rijnse Complex samen blijven voortbestaan. Zij dragen de geschiedenis van de
Rijnse Zendelingengroep. Op bouwhistorisch vlak is het onderzoeksobject niet altijd even waardevol.
Vele keren werd geopteerd voor reconstructie waardoor authentieke materialen verloren gingen.
Doch getuigen ze op architecturaal vlak één voor één van een belangrijke, typerende stijlperiode van
de Kaap. Het is daarom belangrijk de gebouwen te conserveren en met de nodige voorzichtigheid te
restaureren. Het Charter van Venetië moet steeds in gedachten gehouden worden: nieuwe
toevoegingen worden best gebouwd volgens moderne stijlkenmerken. Reconstructie is, zeker voor
nieuwe objecten, uit den boze of slechts uitzonderlijk aanvaardbaar. Dit voornamelijk omwille van de
gaafheid en de authenticiteit. De algemene manier waarop wordt bewaard in Stellenbosch lijkt ons
niet steeds de beste manier, ze strookt niet met de hedendaagse opvattingen binnen de
Monumentenzorg zoals wij ze kennen in Vlaanderen en Europa (Charter van Venetië). Toch spelen
alle gemaakte keuzes een niet te onderschatten rol binnen de geschidenis van Stellenbosch en ZuidAfrika. Het is uitermate positief dat men oog heeft voor bewaring, want zo zijn al heel wat gebouwen
en objecten van de sloophamer gered. De ensemble en stedenbouwkundige waarde is ook sterk
aanwezig binnen dit onderzoeksgebied. De waarde van het object binnen een groter geheel valt niet
weg te denken. Pas als je Die Braak en het Rijnse Complex uit Stellenbosch wegdenkt, besef je de
algemene waarde ervan.
533
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5

HERWAARDERING EN HERBESTEMMING [CYRIL CARTON & VIRGINI RYCKEBOER]

In dit laatste onderdeel van de studie wordt de opgedane kennis in resultaten omgezet. We hebben
de situatie in de historische kern van Stellenbosch - en met uitbreiding Zuid-Afrika - in het eerste
hoofdstuk in kaart gebracht. Vervolgens werden verschillende wetgevingen inzake erfgoed belicht
om na te gaan hoe verschillende landen met hun onroerend erfgoed omgaan. Die Braak en het Rijnse
Complex werden geëvalueerd aan de hand van een SWOT-analyse en een waardestelling van deze
historische plaatsen werd opgesteld. Met deze kennis in het achterhoofd wordt het uiteindelijke
doel belichaamd: een herbestemming van Die Braak en het Rijnse Complex. Wat volgt zijn enkele
voorstellen en mogelijkheden om Die Braak en het Rijnse Complex te herwaarderen.

5.1

Het masterplan: een visie voor de openbare ruimte

Die Braak en het Rijnse Complex worden in de herbestemming niet afzonderlijk van elkaar gezien. Ze
worden wel beiden op een andere manier aangepakt maar de visie achter het herwaarderen van
beide publieke ruimtes is hetzelfde: het openstellen van de historische plaatsen naar enerzijds de
gebruikers toe en anderzijds naar de stad zelf toe. Zoals reeds is gezien bij de SWOT-analyse ligt de
klemtoon op de historische kern van de stad voornamelijk in het zuidoosten van Stellenbosch. Het
westen van de stad, met als herkenpunten Die Braak en het Rijnse Complex, wordt minder beleefd
dan het oosten. Dit heeft enerzijds te maken met de ligging van de universiteit in het oosten en
anderzijds met de toeristische trekpleisters als Dorp-, Kerk- en Plein Street. Ondanks de ligging van
het toerismekantoor in het westen van de stad, blijft deze ruimte voor buitenstaanders zoals
toeristen en bezoekers van de stad een eerder onaangename plaats. De plaats moet dus terug
aantrekkelijk worden zodat het ook in dit deel van de stad terug kan bruisen van leven.
De herbestemming van Die Braak en het Rijnse Complex spitst zich toe op het herwaarderen van de
publieke ruimte. De historische gebouwen worden op zich voldoende onderhouden, daar wringt het
schoentje dus niet. Recentelijk werd de Rijnse Pastorie nog gerestaureerd, de St-Mary’s kerk en de
Rijnse kerk worden goed onderhouden door de kerkgemeenschappen, het Rijnse instituut en het
Leipoldtshuis zijn als schoolgebouwen netjes onderhouden en het huis aan de Mark Road wordt
gebruikt als toerismekantoor. De historische gebouwen op zich komen dus niet onder druk te staan.
Er werd echter nooit stilgestaan bij het opwaarderen van de publieke ruimte. Het is voornamelijk
haar omgeving die gebukt gaat onder onveiligheid, vervuiling, disfunctionaliteit en het verlies van
haar karakter. Maar het is net die omgeving die de setting en de waarde van een historisch gebouw
bepalen.534 De ruimte van Die Braak en het Rijnse Complex heeft dus nood aan een herwaardering.
Het doel is een realistisch stedelijk ontwerp voor te stellen die deze ruimte levendig en duurzaam
ontwikkelen met het behoud van de historische waarden. Herwaardering wil niet het verleden
reconstrueren maar het culturele bouwkundig erfgoed gebruiken als onderlegger voor de huidige
bevolking om zo de samenleving en de economie terug leven in te blazen. Het activeren van plaatsen
en gebouwen vormt hierin de hoofdwijze.535
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Een publieke plaats heeft er alle baat bij dat de ruimte wordt opengebroken zodat ze haast letterlijk
‘ontsloten’ kan worden. Een gesloten openbare ruimte is ontoegankelijk voor het publiek en verliest
op die manier haar belangrijkste kenmerk als openbare ruimte. Een gesloten openbare ruimte is
geen openbare ruimte meer. Een open ruimte in de stad waar bovendien geen interactie is met de
omliggende gebouwen, is doods. De samenwerking van open ruimte, gebouwen en mensen maken
een publieke plaats succesvol.536 Dit samengaan zorgt voor het karakter van de plaats. Op een
‘geslaagde’ openbare ruimte is het vervolgens mogelijk om tijd, plaats, erfgoed en mensen met
elkaar te laten communiceren. De zichtbaar gemaakte publieke plaatsen moeten een nieuwe
ruimtebeleving stimuleren, een herbeleving van dit deel van de stad.
Om tot een duurzame herbeleving van het Rijnse Complex en Die Braak te komen, is het noodzakelijk
de oorzaken onder handen te nemen en op lange termijn te denken.537 Daarom willen we de
problemen van deze ruimtes tegelijk behandelen. Dit gebeurt door deze historische plaatsen
rechtstreeks met elkaar te verbinden waardoor ze elkaar versterken als openbare ruimte. 538
Beschermde plaatsen mogen niet in isolatie worden gehouden. Ruimtes moeten dynamische naar
elkaar toegroeien.539 De collectiviteit van de gebouwen zorgt voor karakter en toegankelijkheid.540
Om dit te kunnen verwezenlijken wordt geopteerd om een masterplan op te stellen waarbij in de
eerste plaats het Rijnse Complex en Die Braak aan elkaar worden gelinkt [Afb. 115]. Dit masterplan
wordt de omkadering van de herwaardering van de openbare ruimte waarbinnen Die Braak en het
Rijnse Complex zullen worden aangepakt. Om deze link zo open mogelijk te maken wordt in het
masterplan ook Voorgelegen Garden betrokken. Waar Die Braak een onderbenutte openbare ruimte
is en het Rijnse Complex eerder afgelegen is, is Voorgelegen Garden een verborgen stukje erfgoed
[Afb.114].541 In het masterplan worden deze ruimtes niet enkel met elkaar verbonden maar zullen
tevens elk een bepaalde sfeer of functie toegewezen krijgen (cfr. infra).

Afb. 114: panorama Voorgelegen Garden.
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Afb. 115: masterplan om de ruimte te herwaarderen.

Het Rijnse Complex, Voorgelegen Garden en Die Braak moet een transparant geheel worden waar
het mogelijk is op verschillende manieren doorheen het gebied te stappen. De ruimte wordt op die
manier opengetrokken naar de naastgelegen plaatsen, niet op z’n minst richting het stadscentrum
maar ook richting de stationsbuurt. Dit linken en opentrekken van de ruimtes mag dan ook heel
letterlijk worden genomen: door het verwijderen van de vele lage muurtjes die tussen de gebouwen
lopen moet het mogelijk worden om overal rond te lopen. Verschillende kleine trekpleisters in de
vorm van cafés, een restaurant, een museum, winkeltjes en een toerismekantoor moeten zorgen
voor een voortdurende stroom van mensen doorheen de publieke ruimte. Dit verhoogt de sociale
controle waardoor het aspect veiligheid van bij de wortel wordt aangepakt. In tegenstelling tot wat
nu steeds wordt gedacht, namelijk dat enkel grote afsluitingen het veiligheidsgevoel zullen
verbeteren, zal een open omgeving door de sociale controle een groter gevoel van veiligheid met
zich meebrengen.542 Een actief gebruikte ruimte heeft minder snel negatieve gevolgen van
criminaliteit.543 Criminelen hebben het immers niet graag dat mensen op hun vingers zitten te kijken.
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Afb. 116: af te breken muurtjes om de ontsluiting mogelijk te maken.

Het aanpakken van de kleine criminaliteit en een verhogen van het veiligheidsgevoel aan de hand
van ruimtelijke ontwikkeling is niet nieuw. Cozens, Wilson en Kelling, drie Britse auteurs,
onderschreven reeds sinds de jaren ’80 en ‘90 deze strategie.544 Cozens schrijft in zijn artikel dat het
ontwerp van stedelijke ruimtes bijdraagt tot veiligere stedelijke gemeenschappen.545 Deze methode
is proactief en niet reactief wat evenveel wil zeggen als het spreekwoord ‘voorkomen is beter dan
genezen.’ Het harmonieus samenbrengen van mensen zorgt voor een veiligheidsgevoel. Door het
toe-eigenen van de ruimte wordt niet alleen de criminaliteit ingeperkt maar kan tevens het gebruik
van het historisch en cultureel erfgoed aangesterkt worden met een langer behoud als gevolg.546 Het
plaatsen van (straat-) lichten is in dit opzicht tevens genoodzaakt. Inwoners, bezoekers en toeristen
zullen de publieke ruimte langer gebruiken en criminelen zullen zich niet in het licht wagen.
Beveiligingscamera’s zijn hier een handig hulpmiddel maar werken enkel op korte termijn.547 In hun
werk ‘Broken Windows’ halen Wilson en Kelling het aspect van het openen van de ruimte om
veiligheid in de hand te werken bovendien aan.548
Het is de bedoeling het onroerende erfgoed in deze plaats op een dergelijke manier te ontwikkelen
waarbij zowel de historische waarde behouden blijft, als de openbare ruimte haar maatschappelijk
nut terugkrijgt. Zoals reeds gezien in de SWOT-analyse is dit net het probleem van Die Braak en het
Rijnse Complex: deze plaatsen leven niet. Het speelgoedmuseum heeft maar weinig toeloop doordat
het te afgesloten ligt, Die Braak doet geen dienst als centraal grasplein waar iedereen zich kan
544
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verpozen en samen kan keuvelen of als ontmoetingsplaats. Door het opentrekken en zichtbaar
maken van de openbare ruimtes is het mogelijk dit stadsdeel een beter uitgewerkte functie toe te
wijzen. Want dit blijft bij publieke ruimtes en erfgoed van primordiaal belang: zonder het invullen
van een gepaste functie zijn zowel de publieke plaats als het erfgoed geen duurzame toekomst
beschoren.549 Deze twee concepten gaan dan ook hand in hand: zonder het openbreken van de
ruimte is er geen duurzame functie en zonder functie kan de publieke ruimte niet worden
opengebroken. Een historisch waardevolle openbare ruimte bewaren enkel en alleen omwille van
zijn leeftijd of intrinsieke waarde heeft geen nut. Zonder hedendaagse functie is ze ten dode
opgeschreven.550 Het restaureren van onroerend erfgoed zonder het terug functioneel te maken
nodigt uit tot een nieuwe fase van verval.551 In het masterplan wordt Die Braak een levendige ruimte,
het Rijnse Complex een familieruimte met ligweide en Voorgelegen Garden een klein wandelparkje.
Die Braak en het Rijnse Complex worden benaderd als erfgoedankerpunten in een stedelijk
netwerk.552 Op deze herwaardeerde openbare ruimtes ontstaan ontmoetingen tussen de stad en het
erfgoed. De stad assimileert en adapteert zo deze verborgen plaatsen.553 De verschillende
erfgoedankerpunten worden gelinkt in een stedelijk netwerk. De verschillende publieke ruimtes
mogen niet geïsoleerd blijven. Ook op die manier wordt de publieke ruimte opengebroken door de
plaatsen aan elkaar te linken zodat ze niet op zichzelf blijven bestaan [Afb. 115 masterplan]. Die
Braak, het Rijnse Complex en Voorgelegen worden met elkaar verbonden in een geïntegreerde
aanpak waarbij, door het opentrekken en zichtbaar maken van deze drie openbare plaatsen, het
mogelijk wordt gemakkelijk van de ene publieke plaats de andere te bereiken. Op die manier wordt
dit stadsdeel een geïntegreerde openbare ruimte binnen Stellenbosch.
De herwaardering van Die Braak en het Rijnse Complex heeft in onze visie ook een maatschappelijke
rol. Verschillende gemeenschappen worden betrokken bij de openbare ruimte.554 De herwaardering
zal toeristen, bezoekers, studenten, enzovoort bereiken maar wordt in de eerste plaats opgesteld
voor de inwoners van Stellenbosch. Erfgoed in combinatie met publieke ruimtes kan
bevolkingsgroepen samenbrengen.555 Erfgoed bepaalt het collectieve geheugen en bepaalt dus de
identiteit van gemeenschappen.556 Zonder het erfgoed zou er geen link zijn tussen de verschillende
inwoners of bezoekers. Door Die Braak en het Rijnse Complex te verbinden en te herwaarderen
wordt de identiteit van de bevolking versterkt.557 Die Braak en het Rijnse Complex spelen door hun
centrale plaats een enorm belangrijke rol in de geschiedenis van Stellenbosch en daarmee ook in de
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identiteit van de inwoners. Dankzij het ontsluiten van deze erfgoedankerpunten wordt de link tussen
de bevolkingsgroepen terug aangehaald en versterkt.558 De erfgoedankerpunten zien we dus als
verzoeningsplaatsen waarbij we spreken over een gedeelde trots en niet over een verdeelde trots.
De impact van de herwaardering van een openbare plaats gaat verder dan het plein en de gebouwen
zelf.559 In onze visie kan op die de doorbraak van Die Braak en het Rijnse Complex niet alleen een
katalysator zijn voor andere erfgoedankerplaatsen maar tevens een doorbraak zijn voor het
collectieve geheugen en haar maatschappelijke rol.560 Dit aspect mag echter niet worden overdreven.
De van boven opgelegde ‘regenboogidealen’ hebben na bijna 20 jaar enorm aan geloofwaardigheid
verloren. Sociale en economische segregatie is nog steeds voelbaar.561 De oude geprojecteerde
identiteiten maken plaats voor nieuwe definiëringen van identiteit en gemeenschap.562 Toch blijft de
open ruimte de plaats voor interactie tussen verschillende mensen, zij het gemeenschappen, zij het
individuen. Architectuur en erfgoed zijn immers standvastige identiteitsdragers die langer hun
betekenis vasthouden dan de vluchtige media waar in 1994 gebruik van werd gemaakt.563

5.2

Duurzaamheid door volksraadpleging

Om de herwaardering van Die Braak en het Rijnse Complex kracht bij te zetten en duurzaamheid te
verzekeren, organiseerden we op 3 december 2011 een actieve workshop voor de inwoners en
bezoekers van Stellenbosch en op 15 december 2011 een presentatie voor onze collega’s van de
municipaliteit van Stellenbosch. De workshop ging door in het P.J. Olivier Art Center, een kunstschool
die zich in het Rijnse Instituut op Die Braak bevindt, en de presentatie werd gegeven in de
vergaderruimte van het departement Department of Spatial Planning, Heritage and Environment op
de municipaliteit.
-

-

Op de workshop waren in totaal 15 deelnemers aanwezig. Volgens de lokale inwoners bleek
dit een klein succes al hadden we gehoopt meerdere mensen te kunnen aanspreken. De
groep aanwezigen bestond voornamelijk uit blanken (86%). 60% van de deelnemers waren
inwoners van Stellenbosch. De rest waren in dalende lijn studenten en werkmensen; er was
ook één toerist aanwezig. Het gros van deze deelnemers waren enerzijds jongvolwassenen
tussen de 19 en 30 jaar (40%) en anderzijds ouderen tussen de 61 en 70 jaar (eveneens 40%).
Erfgoed en publieke ruimte spreken dus zowel jonge mensen als ouderen aan.
Op 15 december 2011 organiseerden we een presentatie voor de collega’s van de
municipaliteit van Stellenbosch. Het doel van de presentatie was enerzijds het verspreiden
van onze kennis en het voorstellen van het reeds gerealiseerde werk aan de collega’s die we
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gedurende 3 maanden nagenoeg elke dag ontmoet hadden en anderzijds het op zoek gaan
naar hun opinies en meningen. Na de presentatie was er tijd voor discussie. Op de
presentatie op de municipaliteit waren 13 collega’s aanwezig, voornamelijk mensen
tewerkgesteld in het Department of Spatial Planning, Heritage and Environment maar ook
enkele mensen die zich inlaten met het openbaar vervoer in Stellenbosch. In totaal hebben
we dus 28 mensen rechtstreeks kunnen bereiken met de vraag naar hun mening over Die
Braak en het Rijnse Complex en oplossingen of suggesties die zij eventueel zouden doen.
Op de workshop en de presentatie werden eerst het onderzoeksobject, de probleemstelling en de
onderzoeksvragen uit de doeken gedaan, maar ook met wie we samenwerkten en wie ons steunde.
Daarna werden de voorstellen en mogelijke oplossingen voor een herwaardering van Die Braak en
het Rijnse Complex voorgesteld. Aan de hand van displays op A1-formaat konden de bezoekers
vervolgens door het geven van scores op een actieve manier hun mening en ideeën kwijt over de
voorstellen. Op het einde van de workshop was er tijd voor een open discussie. Ter afsluiting kreeg
elke aanwezige een survey waarbij hen enkele vragen werden gesteld.564 Bij de presentatie op de
municipaliteit werden geen A1-displays opgehangen en werd geen survey uitgedeeld maar kwam er
wel een intens en leerrijk debat tot stand.
Het doel van de workshop was enerzijds het voorstellen en omkaderen van het project en de output
van onze opgedane kennis rond erfgoed in Stellenbosch met de eerste mogelijke voorstellen voor
een nieuwe aanpak van het Rijnse Complex en Die Braak. Anderzijds was de actieve workshop ook
een manier om op zoek te gaan naar input vanuit de lokale gemeenschap. Het werk, verricht tijdens
de drie maanden van onze aanwezigheid in Stellenbosch, werd dus voorgesteld aan de lokale
gemeenschap van Stellenbosch en hun mening hierover werd gevraagd. Om de herwaardering van
Die Braak en het Rijnse Complex duurzaam te maken is het belangrijk de lokale inwoners te
raadplegen.565 Zonder drager, zonder de steun en overtuiging van de dagelijkse gebruikers, is een
herwaardering gedoemd te mislukken.566 Daarom werd de workshop ook als ‘actief’ bestempeld.
Uit de workshop en de presentatie bleek dat onze bevindingen juist waren en werd een reeks nieuwe
zaken en mogelijke oplossingen aangehaald. In eerste instantie worden Die Braak en het Rijnse
Complex op dit moment als een teleurstellende en matig functionerende plaats omschreven met
enerzijds een reeks probleempunten en anderzijds enkele sterktes (cfr. SWOT-analyse). Ten tweede
hebben enkele potenties van Die Braak en het Rijnse Complex betrekking tot de ontplooiing van een
openbare ruimte. De openbare ruimte is namelijk een plaats van interactie tussen zowel mensen,
plaats als tijd. Ten derde is het mislukken als openbare plaats te wijten aan het gebrek aan een
welomlijnde en duurzame functie van Die Braak en het Rijnse Complex. Ten vierde komt er heel wat
druk op de straten rond het Rijnse Complex en Die Braak door het steeds groeiende autoverkeer.
Tenslotte zijn er nog enkele andere zaken, zoals de Meulsloot en de postapartheidziektes, die Die
Braak en het Rijnse Complex beroeren.

5.2.1

Die Braak als matig functionerende plaats
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Ten eerste is Die Braak door de combinatie van enkele plus- en minpunten een niet aantrekkelijke
plaats maar spreekt ze toch tot de verbeelding. Enerzijds heeft het groene plein verschillende
negatieve punten zoals het gebrek van een welomschreven functie, het matige gevoel van veiligheid,
een tekort aan nette openbare toiletten, het alcoholmisbruik dat gepaard gaat met segregatie en
vervuiling. Anderzijds heeft het centraal gelegen plein veel potentieel. Haar historische waarde, de
historische gebouwen, haar centrale ligging en de groene omgeving met het gras en de eiken zorgen
ervoor dat het plein de potentie en voorwaarden heeft om op een betere manier te functioneren.
Dit kan ook door een bepaalde zone een nieuwe functie mee te geven en deze dan ook te stimuleren.
Er kan in de tuin van het Rijnse Complex een ligweide voorzien worden of een wandelpark in de tuin
van Voorgelegen. Die Braak kan dienen als ontvangstplein voor de toeristen door bijvoorbeeld het
toerismekantoor naar deze groene, open kern te verhuizen. In ieder geval zal een geslaagd
openstellen van ruimten afhankelijk zijn van de toegekende functie.

5.2.2

De openbare ruimte als plaats voor interactie

De openbare ruimte is een plaats van interactie, een plaats waar ruimte, mensen, gebouwen en tijd
in elkaar haken.567 De openbare ruimte moet tot deze interactie aanzetten en versterken. Het
weefsel of het bouwmateriaal van de openbare ruimte is hierbij van groot belang. Het weefsel van
Die Braak, hier een grasplein omzoomd met bomen, bepaalt haar specifieke gebruik: het deed in het
verleden dienst als militaire parade, sportterrein, … of tegenwoordig als plaats om te kuieren en te
slapen in het gras. Een stenen ondergrond zal op een andere manier worden gebruikt dan een
grasplein. Een geplaveide ondergrond is gebruiksvriendelijker. De historische waarde van het gras,
namelijk dat Die Braak al eeuwen een grasplein is, vormt in hun ogen geen probleem: erfgoed moet
dynamisch zijn om te kunnen overleven. Als voorbeeld wordt het Greenmarket Square in Kaapstad
aangehaald. Het Greenmarket Square is volledig geplaveid met kasseien waardoor het makkelijker is
om activiteiten te organiseren zoals o.a. markten [Afb. 117].

Afb. 117: Greenmarket Square in Kaapstad.
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De manier waarop openbare plaatsen worden gebruikt, bepaalt de integratie en het karakter van
plaatsen. Een openbare plaats zoals Die Braak en het Rijnse Complex, waar geen specifieke
welomlijnde functie aan verbonden is, kan niet interageren met de mensen die er wonen of er
gebruik van maken, simpelweg omdat er geen reden is om de ruimte toe te eigenen. De interactie
speelt zich bovendien niet enkel en alleen af tussen de plaats en de mens maar ook tussen de plaats
en de gebouwen. Deze interactie tussen de historische en recente gebouwen en het plein is
belangrijk. Zoals reeds werd aangehaald zorgt het totaalbeeld voor de genius loci van een plaats en
niet de afzonderlijke delen op zich.568 Als er geen interactie of gebondenheid is tussen de gebouwen
onderling en met Die Braak en het Rijnse Complex is er geen sprake van een voelbare en duurzame
karaktervorming. Op dit moment vormen de muurtjes, de bomen en de straten diffuse,
ongedefinieerde grenzen tussen Die Braak en de omliggende gebouwen. Die Braak kan bijgevolg niet
interageren met haar omliggende stedelijke weefsel. Het plein staat los van haar omliggende
bebouwing. Er is geen interactie waardoor er een gebrek is aan gevoelswaarde en karaktervorming.
Bijgevolg is er nood aan het linken van gebouwen aan elkaar, het linken van gebouwen aan de open
ruimtes. Die Braak en het Rijnse Complex moeten terug dichter bij elkaar komen. Het gebied moet
terug een geïntegreerd gedeelte worden waar mensen zich verbonden voelen met de plaats. Mensen
kunnen zich niet verbonden voelen met een plaats dat zelf met losse flarden aan elkaar hangt. De
plaats moet opengetrokken worden zodat interactie wel mogelijk wordt en de onderlinge ruimtes
niet afzonderlijk fungeren maar dynamisch aan elkaar worden gelinkt. De diffuse grenzen moeten
worden weggewerkt en trekpleisters moeten worden voorzien zodat de mensen terug de weg vinden
naar deze openbare plaats. Op die manier wordt de interactie bij de openbare ruimte versterkt en
kan iedereen genieten van geheel Stellenbosch en niet slechts enkele stadsdelen. 90% van de
deelnemers aan de workshop keurden het voorgestelde masterplan waarbij de drie openbare
plaatsen Die Braak, het Rijnse Complex en Voorgelegen Garden aan elkaar worden verbonden en
naar elkaar toegroeien, goed.

5.2.3

De functie van Die Braak en het Rijnse Complex

Die Braak en het Rijnse Complex hebben nood aan een welomlijnde functie. Tegenwoordig missen
Die Braak en het Rijnse Complex het nodige karakter omdat het niet duidelijk is wat de
mogelijkheden zijn en wat er te beleven valt. Het is ontoelaatbaar dat deze publieke ruimtes slechts
een grasplein en een hoopje historische gebouwen zijn. Er moet ook iets mee worden gedaan. Enkel
het behoud van dit onroerend erfgoed zonder het ook op een duurzame manier te gebruiken, is
nefast voor de toekomst ervan. Ontwikkeling en behoud van onroerend erfgoed zijn onlosmakelijk
aan elkaar verbonden. Het zoeken naar een vernieuwd gebruik van Die Braak en het Rijnse Complex
zal er voor zorgen dat dit onroerend erfgoed terug dynamisch en levend wordt. Een nieuwe
welomlijnde functie kan op die manier ook werkgelegenheid creëren in de vorm van directe (bv.
gidsen, hotels,…) indirecte (bv. administratie, handwerksman, uitbaters, handelaars, onderhoud,
bouwsector, security,…).569 Verschillende studies tonen bovendien de economische waarde van
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beschermd erfgoed aan die zich voornamelijk op lange termijn spreidt.570 Erfgoedontwikkeling is dus
tevens een investering.

5.2.4

Mobiliteit

In Stellenbosch is de auto nog steeds het vervoermiddel bij uitstek. Er is amper openbaar vervoer en
er is geen fietsnetwerk voor handen. Het openbaar vervoer beperkt zich tot enerzijds de trein en
anderzijds de taxi’s. Het station van Stellenbosch ligt echter buiten het centrum van de stad en dient
enkel om zich op grote afstand te verplaatsen. De taxi’s -meestal in de vorm van busjes- zijn de enige
optie maar worden voornamelijk door de zwarte bevolking gebruikt waardoor een groot deel van de
bevolking deze vorm van openbaar vervoer amper aanwendt. De taxi’s vormen dus geen voldoende
alternatief. Fietsen, zelfs door de studenten, worden zelden gebruikt om zich van A naar B te
verplaatsen. Er zijn dan ook geen fietspaden voor handen wat uiteindelijk tot een vicieuze cirkel leidt
(er zijn geen fietsen dus is er geen nood aan fietspaden waardoor er nooit een fiets wordt gebruikt).
Parkeergelegenheid is daarom erg belangrijk in Stellenbosch en met uitbreiding Zuid-Afrika. Rondom
Die Braak zijn er meer dan 100 parkeerplaatsen aan de vier zijden van het centrale plein. Bussen
houden bovendien halt ter hoogte van het Kruithuis in de Mark Road om er toeristen te droppen of
terug mee te nemen. Hier moet zeker rekening mee gehouden worden wanneer een ingreep op één
van deze zijden een vermindering van de parkeerplaatsen zou betekenen of wanneer het deel tussen
het Kruithuis en Die Braak bijvoorbeeld autoluw zou worden. Indien de parkeerplaatsen bij Die Braak
en het Rijnse Complex in gevaar komen, zijn er in ieder geval nog andere parkeerplaatsen in
Stellenbosch, o.a. bij het gemeentehuis. In een stadsproject waarbij de Alexander Road en de Mark
Road heraangelegd worden, is parkeerplaats voorzien tussen de Alexander Road en de Mark Road ter
hoogte van het Leerlooiersplein.571 Dit zou Die Braak en het Rijnse Complex ten goede komen maar
concrete plannen zijn nog niet uitgewerkt.
Aan het probleem inzake het openbaar vervoer en het fietsnetwerk wordt echter wel gewerkt. Men
denkt eraan om parkeerplaatsen aan te leggen in een cirkel rond de stad. Bussen en shuttles zouden
de verbinding met het centrum kunnen maken en een fietsennetwerk kan op poten worden gezet in
het centrum. Bussen die rond Die Braak rijden worden negatief ontvangen. Er wordt aan een project
gewerkt waarbij men studentenbusjes met verschillende haltes in de stad zou inleggen.572 Hoewel er
geen uitgewerkt fietsnetwerk is, wordt Zuid-Afrika wel aanzien als een fietsland en zijn er zo’n drie
plaatsen in Stellenbosch waar fietsen worden verhuurd. Er is in dit opzicht dus wel potentieel om het
fietsen meer te gaan promoten.

5.2.5

Erfgoed en de maatschappij
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De problemen rond Die Braak en het Rijnse Complex zijn dieper geworteld dan enkel de
functieloosheid van deze ruimtes. Het erfgoedbeleid zelf kent eveneens moeilijkheden. ‘Take it to a
higher level’ werd ons verschillende malen door meerdere personen gemeld. Het erfgoedbeleid van
Stellenbosch wordt dan ook in de thesis verwerkt. Maar ook het onderwijs en het verschil tussen de
vele gemeenschappen vormen een struikelblok in het herwaarderen van onroerend erfgoed. In deze
studie wordt getracht hierbij stil te staan maar het is dus zeker niet de bedoeling hiervoor een
oplossing te vinden. Wat bij deze wel mogelijk is, is de kans om het onroerend erfgoed te waarderen
aan te grijpen en te gebruiken om deze nationale problemen in Stellenbosch aan te kaarten en een
aanzet te geven om eraan te werken. Op die manier vormt de herwaardeerde openbare ruimte niet
alleen een katalysator voor het erfgoedbeleid in Stellenbosch, maar tevens een katalysator om de
postapartheidproblemen te proberen op te lossen. Een doorbraak voor Die Braak, het Rijnse
Complex en Voorgelegen Garden kan een doorbraak betekenen voor maatschappelijk en socioeconomische zaken.
5.3

Werkpunten
1) Zoeken naar een gepaste functie. Dat is op dit moment het grootste probleem: doordat het
centrale groene plein geen welomschreven en duidelijke functie heeft, worden haar
potenties niet naar believen benut. Daarnaast vormt het Rijnse Complex geen voldoende
trekpleister om het een levende omgeving te laten zijn. De nieuwe functie moet
werkopportuniteit creëren. Een samengaan van verschillende voorstellen kan leiden tot het
beste resultaat.
2) Netheid: de ruimte moet opgekuist worden, openbare toiletten en ‘aantrekkelijke’
vuilbakken moeten worden geplaatst. Een nette omgeving met goed onderhouden
straatmeubilair werkt dit in de hand.
3) Openbare ruimte is een plaats van interactie. Het verbinden en zichtbaar maken van de
verschillende ruimtes en het aanpassen van de textuur om dit gegeven te versterken komt
het erfgoed ten goede. Daarnaast moet ook het straatmeubilair, zoals straatlichten, banken,
enzovoort, worden onder handen genomen.
4) Niet alleen Die Braak en het Rijnse Complex moeten worden aangepakt, maar ook het
erfgoedbeleid van Stellenbosch zelf moet herzien worden. Op die manier kunnen Die Braak
en het Rijnse Complex dienen als katalysator. Ook kunnen zij een aanzet zijn om andere
diepgaandere problemen aan te kaarten.

5.4

Herwaardering van Die Braak

In het herwaarderingsproject wordt Die Braak terug gezien als een levendige, bruisende en actief
gebruikte plaats in het centrum van de stad. Om dit te kunnen vervolmaken, wordt gebruik gemaakt
van actieve en passieve trekpleisters. Bij actieve trekpleisters wordt gedacht aan kortstondige maar
krachtige actoren die mensen naar deze openbare plaats moeten zuigen. Voorbeelden zijn lokale
marktjes, festiviteiten, tentoonstellingen, enzovoort. Bij passieve trekpleisters wordt gedacht aan
langdurige actoren die mensen naar deze openbare plaats moeten doen komen. Voorbeelden zijn
cafeetjes, een restaurant, een ontmoetingscentrum, enzovoort. Er wordt enerzijds een harde en
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anderzijds een zachte aanpak voorgesteld. Ontwikkeling en erfgoed moeten een bepaald evenwicht
behouden. Zonder ontwikkeling kan een stad niet evolueren maar met ondoordachte en nietduurzame ontwikkeling gaat het onroerende erfgoed verloren.573 Er kan worden gesteld dat bij de
harde aanpak de weegschaal meer kantelt naar ontwikkeling toe en bij de zachte aanpak in het
voordeel van het erfgoed. Bij een harde aanpak wordt er intensief ingegrepen op het stedelijke
weefsel.
5.4.1

Harde aanpak

Bij deze harde aanpak ligt de nadruk op ontwikkeling en vooruitgang. Om Die Braak als centraal
grasplein terug dienst te laten doen als actief bruisend en levendige openbare plaats wordt bij deze
aanpak op verschillende zaken van het stedelijke weefsel intensief ingegrepen. Een harde aanpak
heeft doorgaans een duurder prijskaartje dan een zachte aanpak.

Afb. 118: harde aanpak.
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5.4.1.1 Autoluw deel
In de eerste plaats wordt Blom Road deels autoluw gemaakt. Het deel tussen het Kruithuis en Mill
Street wordt enkel toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer op vastgelegde tijdstippen. Hierbij valt
te denken aan momenten om te laden en te lossen, tijdstippen waarop het P.J. Olivier Art Centre dit
nodig acht, om sporadisch de toegang van het Checkers Centre achteraan te bereiken, om een
trouwstoet voor de Rijnse Kerk toe te laten, enzovoort. Elektronisch te bedienen paaltjes die in en uit
de grond schuiven, zijn hierbij een mogelijkheid. Deze kunnen geprogrammeerd worden volgens
tijdstippen of op aanvraag worden bediend bij de municipaliteit van Stellenbosch. Op deze manier
sluit Mark Road ter hoogte van het Kruithuis af naar Blom Road toe, Blom Road sluit af tussen het
Kruithuis en St-Mary’s kerk en Blom Road sluit ook af ter hoogte van Mill Street.
Door het autoluw maken van dit zuidwestelijke deel van Die Braak zal het makkelijker worden de
verbinding te maken met het Rijnse Complex. Op die manier worden deze openbare ruimtes niet
meer gescheiden door een straat met gemotoriseerd verkeer. Het hele gebied zal zo een
voetgangerszone worden. Een negatief punt aan het autovrij maken van deze zone is het verlies van
zo’n 60-tal parkeerplaatsen. Op lange termijn is het dan ook de bedoeling om minder gemotoriseerd
verkeer toe te laten in de historische kern van Stellenbosch. Op korte termijn is het mogelijk om een
deel van deze parkeerplaatsen te recupereren op de parking van Checkers Centre, deels op enkele
parkeerplaatsen die voorzien worden in het Rijnse Complex en deels op de parking die in de
toekomst kan worden voorzien achter het Leerlooiersplein tussen Alexander Road en Blom Road.574

5.4.1.2 Het grasplein
Ten tweede wordt het grasplein zelf aangepakt. In deze harde aanpak wordt de nadruk meer gelegd
op dynamische stadsontwikkeling dan op het behoud van onroerend erfgoed. Het gras is geen
gebruiksvriendelijke ondergrond om allerlei activiteiten te organiseren. Die Braak wordt daarom
volledig geplaveid. Op de workshop bleek er bovendien een vraag te zijn naar een theatervormige
constructie in de vorm van een halve maan waar toneelgezelschappen en muziekgroepen kunnen
optreden. Als voorbeeld voor Die Braak wordt het Pioneer Courthouse Square in Portland, USA
genomen. Dit plein is volledig verhard met klinkers en aan één zijde zijn trappen in een
halvemaanvorm voorzien [Afb.119]. Op Die Braak wordt een gelijkaardige constructie aangewend
maar dan ongeveer één meter verdiept in het plein. Op die manier wordt een soort arena met
trappen gecreëerd en blijft het zicht over Die Braak behouden. Die Braak zal zo dieper gelegen en
langs alle zijden via trappen bereikbaar zijn. De trappen dienen als toegang tot het middendeel maar
zijn tevens zitbanken. Die Braak wordt zo verkleind en gezelliger gemaakt. Er is mogelijkheid om een
deel van het gras in de arena te behouden. In het ontwerp blijft er een verwijzing naar het pad dat
doorheen de geschiedenis over Die Braak liep zichtbaar [Afb.118, harde aanpak].
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Afb. 119: het Pioneer Courthouse Square, Portland, USA.

In de workshop werden verschillende voorstellen gedaan om Die Braak te plaveien. Daarbij werd het
plein van Portland, USA als voorbeeld voor Die Braak noch positief noch negatief ontvangen. Het
Piazza del Campo in Siena, Italië en de universiteitsbibliotheek van Stellenbosch werden als minst
gunstige voorbeelden aangeduid [Afb.120-121]. Het schrille contrast is blijkbaar te groot. Het
voorbeeld van het centrale park in Vancouver, Canada werd hierbij als het meest toepasselijke voor
Die Braak ervaren [Afb.122]. Dit voorbeeld wordt verder in dit hoofdstuk van dichtbij bestudeerd bij
de duurzame aanpak.

Afb. 120: Piazza del Campo, Siena

Afb. 121: Universiteitsbibliotheek, Stellenbosch
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Afb. 122: Vancouver, Canada.

5.4.1.3 Marktplein
Ter hoogte van het Kruithuis wordt het marktplein terug aangelegd naar analogie van de Hagerkaart
uit 1859. Een echt marktplein heeft Stellenbosch op dit moment nog niet. Het verharden van dit stuk
creëert de mogelijkheid regelmatig op deze plaats markt te houden. Het marktplein is op die manier
een knipoog naar het marktgebeuren dat zich tot in 1859 aan het Kruithuis voltrok (cfr. supra). De
focus wordt zo verlegd naar dit deel van de stad. De Afrikaanse markt dat zich op heden nabij het
Meulplein bevindt, zal hier een plaats kunnen worden toegewezen. In het geplaveide marktplein zal
door het gebruik van anders gekleurd materiaal een tekening met lijnen zichtbaar worden die de
betrokkenheid met de omgeving benadrukken. Een lijn loopt richting het Burgerhuis en verschillende
lijnen duiden de uitlopers van Mark Road naar Blom Road aan. De lijnen ten zuiden van het Kruithuis
lopen in het verlengde van het pad dat over Die Braak loopt. Ook hier worden de ‘ruimtes’ dus
visueel met elkaar verbonden. In combinatie met het autoluwe deel zal het gedurende bepaalde
tijdstippen onmogelijk zijn gemotoriseerd verkeer toe te laten ten zuiden van het Kruithuis. Ten
noorden van het Kruithuis zal het gemotoriseerd verkeer wel nog kunnen rijden om zich naar de
parking ten noorden van St-Mary’s kerk te begeven of via Alexander Road de buurt te verlaten.

5.4.1.4 De diffuse grens met bomen
Die Braak is bovendien een eerder zwak gedefinieerd stuk gras. De omringende eiken, de omliggende
straten en de aangrenzende gebouwen vormen een diffuse grens.575 In deze harde aanpak wordt
daarom voorgesteld om deze diffuse grens uit te dunnen. Als voorbeeld worden enkele Europese
steden aangehaald. Het Piazza del Campo in Siena, Italië, maar bijvoorbeeld ook dichter bij huis het
St-Pietersplein in Gent, zijn pleinen waarbij de begrenzing tussen de openbare ruimte zelf en de
gebouwen heel duidelijk en hard is. Het plein eindigt waar de gebouwen beginnen [Afb.120]. Op Die
Braak is deze grens heel diffuus. Het plein eindigt ergens tussen de eiken, de straat en de omliggende
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gebouwen. Het grootste deel van de straten kan echter niet zomaar worden opgegeven. Alexander
Road en Bird Street zijn belangrijke verkeersaders in het wegennet van Stellenbosch.576 Zoals reeds
werd gesteld, wordt Blom Road afgesloten. Daarnaast is het ook mogelijk Mill Street af te sluiten
voor het verkeer en van Bird Street een tweerichtingsstraat te maken. Daarnaast worden van de
dubbele rij eiken rondom het grasplein de binnenste bomen verwijderd. Zo wordt de diffuse grens
uitgedund en zal deze duidelijker waargenomen worden. In dit opzicht kan ook verwezen worden
naar het plein in Portland, USA. Rond het geplaveide oppervlak staat nog één rij bomen om het plein
af te bakenen.

5.4.1.5 Functionaliteit
Nadat het weefsel van Die Braak aangepakt is, moet de plaats een duurzame functie krijgen. Zijn hele
bestaan had het plein de functie van centraal stadsplein. Heden wordt het echter niet meer op die
manier gebruikt. Deze functie moet het in de toekomst terug toegeëigend krijgen. 87% van de
aanwezigen op de workshop vinden de functieloosheid van Die Braak het grootste probleem. Wat zij
wel goed vonden is de open ruimte dat het plein uitstraalt en het groene karakter van de plaats.
Enkele ingrepen moeten er voor zorgen dat Die Braak terug een trekpleister wordt zodat de mensen,
zowel inwoners als bezoekers, hun weg vinden naar dit centrale plein. De leegheid van Die Braak
moet hierdoor worden opgelost. Een eerste oplossing is het verleggen van enkele faciliteiten in
Stellenbosch richting Die Braak zodat het zwaartepunt wordt verschoven. Op dit moment wordt
voornamelijk het oostelijke deel van de historische kern, met Dorp-, Church- en Plein Street als
trekpleisters, het meest bezocht door toeristen. Toeristen en bezoekers blijven de grootste
consumenten van onroerend erfgoed. Het toerismekantoor van Stellenbosch bevindt zich echter in
Mark Road in het westen van de historische kern. Bussen droppen deze toeristen in de Mark Road in
de buurt van het Kruithuis en het toerismekantoor. Eenmaal zij hier de nodige informatie hebben
opgedaan, wordt Die Braak meestal maar vluchtig aangedaan om vervolgens over te steken richting
Dorp-, Church- en Plein Street.577 Het grootste deel van de aanwezigen op de workshop gaf dit ook
op als reden wanneer ze in aanraking komen met Die Braak: enkel en alleen om het plein over te
steken (53%). De andere meest voorkomende redenen zijn om te winkelen (40%) maar dat speelt
zich niet af op Die Braak zelf en om te werken (27%) maar dat gebeurt ook niet op Die Braak zelf.
Andere zaken zoals de open ruimte, vrije tijd, tentoonstellingen, cultuur, cafeetjes en toerisme
worden amper als reden opgegeven om naar Die Braak te komen. Die Braak mag niet meer enkel een
publieke ruimte blijven waar men zich over verplaatst. Het moet een publieke ruimte worden waarop
iets gebeurt.

5.4.1.5.1 Een ontmoetingscentrum als ‘passieve’ trekpleister
Een eerste voorstel om mensen naar Die Braak te lokken en levendigheid te creëren, is om een
ontmoetingscentrum op Die Braak zelf te construeren. Als permanente functie op Die Braak zal het
optreden als ‘passieve’ trekpleister. Het ontmoetingscentrum zou bestaan uit een toerismekantoor
en tegelijkertijd uitgebreid worden met een café en een terras, zodat niet alleen toeristen maar ook
studenten, inwoners, pendelaars, enzovoort zich naar deze plaats aangetrokken zouden voelen.
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Toeristen vormen echter wel een belangrijke aantrekkingsfactor of trigger bij de herwaardering van
openbare ruimtes.578 Ze zullen sneller vernieuwingen oppikken en zorgen voor investeringen.579
Bovendien blijkt toerisme het gedrag van de lokale bevolking positief te beïnvloeden (bv. het dalen
van het alcoholmisbruik).580De eigenlijk doelgroep op lange termijn blijven evenwel de lokale
bewoners. Op termijn moet het ontmoetingscentrum een levendige plaats worden waar jong en oud,
blank, bruin en zwart, toerist en inwoner kunnen samenkomen.581 Op die manier wordt de focus naar
het centrale plein gebracht.582 Het toerismebureau wordt er in de eerste plaats gehuisvest om de
bezoeker van Stellenbosch naar Die Braak te leiden. Een gezellig café met een terras aan de
zuidoostzijde van het ontmoetingscentrum moet studenten en bewoners aantrekken. Dit nieuwe
gebouw op Die Braak zou tussen het Kruithuis en de St-Mary’s kerk komen te staan en opgetrokken
worden als een moderne structuur. Het tekort aan openbare toiletten kan hier bovendien deels
worden aangepakt. Naast een café en een toerismekantoor is het de bedoeling dat hier openbare
toiletten worden voorzien. Tijdens de workshop werd duidelijk dat na de ‘functieloosheid’ van Die
Braak 53% van de aanwezigen het tekort aan openbare toiletten op Die Braak als een groot probleem
aanzien.
In het licht van het Charter van Venetië moet het ontmoetingscentrum een moderne structuur
worden waarbij nieuwe materialen en technieken worden gebruikt.583 De architectuur moet modern
zijn maar aansluiten bij de architectuur die zich op en rond Die Braak bevindt. De voorkeur gaat uit
naar een structuur met één bouwlaag zodat het ontmoetingscentrum niet gaat concurreren met StMary’s kerk. Het mag geen reconstructie zijn van Kaap-Hollandse, Victoriaanse of andere
architectuur in Stellenbosch. Als voorbeeld wordt het Farnsworth House in Plano, Illinois, USA van
architect Van der Rohe genomen [Afb.123]. Het gebouw wordt zodanig georiënteerd dat vanuit het
gebouw de Stellenboschberg te aanschouwen is. In Stellenbosch is dit een historische landmark die
voor een stuk het beeld en karakter van Die Braak bepaalt [Afb.124]. Daarom worden aan de
noordoost- en zuidoostzijde glaspartijen aangebracht. Op die manier kan men van binnenuit zowel
de scenografie van de Stellenboschberg als St-Mary’s kerk genieten. Aan de zuidoostzijde komt het
terras van het café. Het is de bedoeling dat de bezoeker zich ook op het dak van het
ontmoetingscentrum kan begeven zodat van daaruit een prachtig zicht wordt aangeboden op zowel
Die Braak, Stellenboschberg als St-Mary’s kerk. Met voorbeelden als de Technische Universiteit
Bibliotheek van Delft, Nederland of het Markthuis in Houthulst, België in het achterhoofd, wordt het
dak bovendien met gras voorzien [Afb.125-126]. Dit heeft zowel een rust- als hoopgevend karakter
maar verwijst ook naar de historische waarde van het groene grasplein van Die Braak. Op die manier
wordt een knipoog gegeven naar het onroerende erfgoed en wordt er tegelijkertijd, door de groene
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graskleur, hoop gegeven aan de jonge Rainbow Nation. Dit wordt aangesterkt door de aanplanting
van drie ‘verzoeningsbomen’ ten westen van het ontmoetingscentrum.584 Wegens het gebrek aan de
kennis van bomen kan een landschapsarchitect of andere kenner in het vak bepalen welk soort boom
dit kan worden. Het aantal verwijst in de enerzijds naar het geluksgetal ‘drie’ dat voorspoed
symboliseert. Anderzijds staat het symbool voor de drie grote bevolkingsgemeenschappen in
Stellenbosch namelijk blanken, zwarten en kleurlingen. Door deze bomen op Die Braak samen te
brengen bij een ontmoetingscentrum is het de bedoeling de idee “Strength through Diversity” die
Nelson Mandela in 1994 opperde bij de afschaffing van de apartheid blijvend kracht bij te zetten.585
Op die manier wordt er door de bouw van dit nieuwe ontmoetingscentrum ook getracht een bijdrage
te leveren aan de postapartheidsproblemen waar Zuid-Afrika en dus ook Stellenbosch mee
worstelt.586

Afb. 123: Farnsworth House in Plano, Illinois, USA

Afb. 124: zicht op Stellenboschberg.

Afb. 125: Universitetisbibliotheek, Delft

Afb. 126: Markthuis, Houthulst.
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5.4.1.5.2 Festivals, marktjes en andere ‘actieve’ trekpleisters
Om toeristen, studenten, jeugd, bezoekers, maar ook inwoners en pendelaars naar Die Braak te
lokken, zijn naast het ontmoetingscentrum ook kleine, georganiseerde ‘activiteiten’ nodig.587 Het
grasplein van Die Braak wordt nu enkel en alleen gebruikt om over te steken - om zich bijvoorbeeld
van Plein Street naar Mark Road te begeven- of om op te rusten of te kuieren.588 Op zich zijn dit geen
slechte activiteiten maar er moet meer gebeuren met dit historisch waardevol cultureel landschap.
Als burgervader moet de municipaliteit zich achter deze initiatieven scharen om het gebied opnieuw
te promoten en leven te laten uitademen.589
Stellenbosch mist festiviteiten op Die Braak. Die Braak is de ideale plaats om allerlei festiviteiten te
organiseren. Het heeft veel open ruimte, er zijn verschillende toegangswegen tot het plein, het is
centraal gelegen en het vormt een prachtige historische setting. Bovendien werd reeds van bij het
ontstaan van Stellenbosch festiviteiten op Die Braak georganiseerd. Het belangrijkste was het
jaarlijkse festival voor de verjaardag van Simon van der Stel. Reeds in de zeventiende eeuw hield de
stichter van de stad er zijn verjaardagsfeest.590 Tot voor kort werd dit festival jaarlijks georganiseerd
op Die Braak.591 Er zijn diverse soorten festiviteiten die op Die Braak georganiseerd kunnen worden.
Gaande van een gemeenschapsdrink tijdens Nieuwjaar of Kerstmis, over een feest tijdens Braaidag
tot een klein of groots muziekfestival. Het regelmatig organiseren van kinderspelen op Die Braak
komt de levendigheid van de buurt ten goede en kan de interactie tussen de ouders van
verschillende gemeenschappen op gang trekken.592 Het papegaaischieten zou als erfgoedfeest nauw
aansluiten bij het Kruithuis en de Papegaaiberg.593 Voorbeelden zijn legio. In Eksaarde, België, het
dorp waar Cyril opgroeide, wordt nog steeds elk jaar gedurende drie dagen in de zomer een
dorpsfeest georganiseerd met lokale bandjes, een dansfeest, eet- en drinkkraampjes, een bbq, een
rommelmarkt, enz. Dergelijke dorpsfeesten komt men overal tegen in België. Andere voorbeelden
waar Die Braak op kan inspelen zijn de Gentse Feesten in Gent, België en het Arras Square Festival in
Arras, Frankrijk. Wat deze festivals gemeenschappelijk hebben met Die Braak, is de historische
setting waarin het feestgedruis doorgaat. In het concept waarbij Die Braak, het Rijnse Complex en
Voorgelegen Garden worden opengetrokken en verbonden met elkaar, zou een Stellenbosch Festival
zich in een ideale omgeving kunnen afspelen. Gedurende enkele dagen kunnen er op Die Braak
overdag kraampjes worden opgesteld, een klein sporttornooi ingericht, een historisch toneel
gespeeld en ’s avonds kunnen er live muziekoptredens doorgaan. Tegelijkertijd is het mogelijk te
verpozen in het Rijnse Complex en Voorgelegen Garden. Er kan in het Rijnse Complex ook een
marktje doorgaan en op het grasplein voor de Rijnse Pastorie kunnen volkspelen worden
georganiseerd. Met deze prachtige en functionele setting zijn de mogelijkheden bijna onbeperkt om

587

DE RAEDT K., Bouwen voor de Rainbow Nation. Een kritisch onderzoek naar de rol van identiteit, geheugen
en gemeenschap in het architectuurlandschap van postapartheid Zuid-Afrika, p.113.
588
HORNER B., Stellenbosch Spatial Linkages Project, 2004, p. 3.
589
GU H. en RYAN C., Place attachment, identity and community impacts of tourism – the case of a Beijing
hutong, in: Tourism Management, 29, 2008, p. 639.
590
STARKE A., The Braak and surrounding monuments, p. 27.
591
Door een onderlinge twist tussen de organisatoren kwam hier een einde aan. Gesprek met Bernabé de la
Bat, planning manager van de municipaliteit Stellenbosch, 17 oktober 2011.
592
GU H. en RYAN C., Place attachment, identity and community impacts of tourism – the case of a Beijing
hutong, in: Tourism Management, 29, 2008, p. 643.
593
Tijdens het verjaardagsfeest van Simon van der Stel werd vroeger een schietwedstrijd georganiseerd vanop
Die Braak waarbij naar een houten papegaai op de Papegaaiberg geschoten werd.

159

kleine eendagsfestiviteiten te organiseren of een groot meerdere dagendurend gezinsfestival op
poten te zetten.
Marktjes allerhande, gaande van rommelmarkt, bloemenmarkt of groentemarkt tot kerstmarkt,
boekenmarkt of kunstmarkt, kunnen gemakkelijk worden georganiseerd op Die Braak. Tijdens de
workshop en de presentatie werd dit volmondig beaamd. Na de nood in de eerste plaats aan
toiletten en cafeetjes is de vraag naar marktjes met 47% op de derde plaats het grootst. Bij het
beoordelen van enkele voorstellen op de displays bleek Die Braak als leeg plein het minst
aantrekkelijk. De deelnemers verwelkomden het meest de wekelijkse marktjes zoals op het Place du
Tertre in Parijs, Frankrijk [Afb.127]. Tegenwoordig zijn er in de nabije buurt twee ‘marktplaatsen’ in
Stellenbosch. In Bird Street ter hoogte van Bergzicht is er elke week een groentemarkt en dagelijks is
er een Afrikaanse markt in de zuidoostelijke hoek van Die Braak. Deze laatste is al enkele jaren een
doorn in het oog van de municipaliteit Stellenbosch omwille van zijn ligging aan het historische
Meulplein.594 Beide markten kunnen bij de herwaardering van Die Braak een rol spelen bij de
activering van het centrale plein. De groentemarkt trekt eerder de zwarte bevolking aan terwijl de
Afrikaanse markt voornamelijk wil inspelen op toeristen en bezoekers. In combinatie met het
toerismekantoor in het ontmoetingscentrum, is dit ideaal.

Afb. 127: Place du Tertre, Parijs.

5.4.1.5.3 Conclusie in verband met functionaliteit op Die Braak
De verschillende voorstellen werden zowel tijdens de workshop als op de presentatie in de
municipaliteit van Stellenbosch als uiterst positief ontvangen. Een mengeling van alle voorstellen lijkt
het meeste slaagkansen te hebben. Tijdens het debat na de presentatie in de municipaliteit werd
gesteld dat ‘diversifying’ van groot belang is. Door al deze verschillende voorstellen samen te laten
smelten wordt de slaagkans aanzienlijk verhoogd en wordt tevens een zeer heterogene groep
mensen aangesproken waardoor integratie bevorderd wordt. De herwaardering van Die Braak als
publieke plaats moet de lokale bevolking dienen door de sociale aspecten te versterken, de
zakensector door horeca- en handelszaken te vergunnen en toerisme door musea en een
toerismekantoor te voorzien.595
Die Braak is sinds zijn oorsprong een stuk onbewerkt land dat geëvolueerd is naar een stuk gras
midden in de stad. De geschiedenis van deze groene factor zorgt er voor dat het gras een historische
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waarde heeft. 47% van de aanwezigen op de workshop vinden dat door dit gras Die Braak een unieke
bijdrage levert aan Stellenbosch. Dit groene weefsel legt in sommige gevallen, zoals het organiseren
van festiviteiten en markten, echter ook beperkingen op. Een te grote hoeveelheid mensen op het
groene plein zorgt ervoor dat het gras vertrappeld wordt. Na een festival of een markt bestaat de
kans erin dat Die Braak er onooglijk uitziet. Tijdens het debat na de presentatie op de municipaliteit
werd duidelijk dat het plaveien of verharden van Die Braak als optie wordt overwogen. Een verharde
structuur verhoogt de gebruiksmogelijkheden. In deze harde aanpak werd daarom gekozen voor het
verhogen van de functionaliteit ten nadele van de historische waarde van het gras.

5.4.1.6 Omliggende gebouwen
Niet enkel het ontmoetingscentrum maakt Die Braak als ‘passieve’ trekpleister terug een levendige
plaats. Ook de omliggende historische gebouwen moet interageren met het centrale grasplein. Zoals
reeds vermeld wordt de openbare ruimte bepaald door de setting waarbij alle gebouwen deel
uitmaken van het geheel. ‘Een ketting is even sterk als zijn zwakste schakel’. Dit spreekwoord slaat
ook op de omliggende gebouwen bij een openbare plaats. Daarom moeten alle historische
gebouwen op een juiste manier bijdragen tot het slagen van de openbare ruimte.
Zoals reeds aangehaald moet de interactie tussen de omliggende gebouwen en het plein versterkt
worden. Op dit moment is Café Art het enige café/bistro dat grenst aan Die Braak. Maar de ligging weggestoken in de hoek van Die Braak, achter het Rijnse Instituut- laat te wensen over, al is het wel
een gekend en gezellig cafeetje. Horecazaken en winkeltjes verhogen de levendigheid van een
openbare plaats. Het schept interactie met de mensen en de centrale publieke ruimte.596 Aan de
hand van terrasjes wordt de connectie tussen de gebouwen grenzend aan Die Braak en het plein
versterkt.597 Commerciële activiteiten versterken de socio-economische en culturele rol van de
openbare ruimte.598 Ook tijdens de workshop werd dit idee gesteund. In deze harde aanpak wordt
daarom voorgesteld verschillende historische gebouwen te converteren of herbestemmen naar
horecazaken. Het is mogelijk om van het onroerende erfgoed, zij het kerk, museum of
kantoorruimte, een horecazaak of winkel te maken. Het specifieke gebruik van een historisch
gebouw mag gericht zijn op de van oudsher voorkomende activiteit maar moet in de eerste plaats
duurzaam zijn. Indien nodig primeert een herbestemming boven een het behoud van de historische
functie.599
Het militaire museum in het Kruithuis wordt ingeperkt of verhuist naar een andere plaats met een
betere klimatologische omgeving voor de collectie. Het Kruithuis kan zonder grote aanpassingen
worden uitgebaat als café/bistro en het is mogelijk om een terras vooraan het Kruithuis te plaatsen.
Tijdens markten op het voorgestelde marktplein zal deze horecazaak ongetwijfeld aanslaan.
Het Burgerhuis is tevens een museum waarin het geen al te grote aanpassingen vergt om het te
herbestemmen als horecazaak. Het is echter zo dat hier naast een historische collectie ook het
kantoor van Historical Homes of South Africa Limited is gehuisvest. In onze ogen lijkt het daarom
beter het Burgerhuis te laten zoals het nu is. Maar een herbestemming is wel een mogelijkheid.
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De historische huizen in de Alexander Road die de noordelijke zijde van Die Braak begrenzen, worden
herbestemd tot horecazaken. Het Drostdyhotel -niet te verwarren met de drostdy in Dorp Street- is
reeds een horecazaak maar kijkt meer uit op Bird Street dan op Die Braak. Het aanpalende gebouw
word ingenomen door het bestuur van het Cape Winelands District. Het is ideaal gelegen om in
gebruik te worden genomen als prestigieus hotel. Aan de straatzijde is het mogelijk om met zicht op
de St-Mary’s kerk een restaurant met terras uit te baten. Het zal echter niet evident zijn om het
bestuur een andere locatie te laten zoeken. Laetitia, het huis naast de kantoorruimte van Cape
Winelands District, is zo niet nog beter gelegen om te converteren naar een horecazaak of winkel.
Het kijkt uit op Die Braak en heeft voldoende ruimte om een terras aan te leggen aan de voorzijde.
Op dit moment doet het Laetitiagebouw dienst als kantoorruimte van enkele lokale kranten. Net als
Laetitia is de Anglicaanse rectorwoning ernaast in gebruik als kantoorruimte maar ook hier kan
zonder probleem een horecazaak of winkel worden ingepast. Tenslotte is het Koetsierhuis het laatste
beschermde gebouw in Alexander Road dat enigszins uitkijkt op Die Braak. Op dit moment huist er
het bestuur van de Anglicaanse kerk. Het kan als klein en gezellig cafeetje of restaurant dienst doen.
De St-Mary’s kerk wordt geconverteerd tot een uniek restaurant. Met zijn ligging op Die Braak heeft
het een sublieme setting en ten noorden van de kerk zijn er een 30-tal parkeerplaatsen. Als
voorbeeld kan het hotel Martin’s Patershof in Mechelen, België best tellen. Dit hotel is in 2009 in een
kerk ondergebracht. Een ander voorbeeld is de in brand gestoken St-Ghislenuskerk in Waarschoot.
De kerk werd niet gereconstrueerd maar de ruïne werd gerestaureerd en van een moderne bijbouw
voorzien. Een modern restaurant in een oude kerk schept een unieke sfeer en is must-do voor
liefhebbers van onroerend erfgoed. Een restaurant in de St-Mary’s kerk zou een ongeziene
trekpleister zijn in Stellenbosch waar menig toerist of inwoner nieuwsgierig zou willen dineren. De
haalbaarheid van deze herbestemming is echter laag. Religie is in Zuid-Afrika nog altijd op een meer
nadrukkelijke manier aanwezig dan in België. Op vlak van duurzaamheid en qua draagvlak zou de
reconversie van de St-Mary’s kerk tot een restaurant naar alle waarschijnlijkheid op enig protest
stuiten. Een oplossing hiervoor is het behouden van een deel van de kerk die dienst kan doen als
kapel voor de gelovigen.
De gebouw aan de oostzijde van Die Braak, namelijk in Bird Street, worden onaangeroerd gelaten.
Bird Street is een te grote verkeersader om er horecazaken of winkels te vestigen die uitkijken op Die
Braak. Het huidige gebruik van deze gebouwen vormen bovendien al een reden om richting Die
Braak te komen. Het postkantoor en een bank zijn er gevestigd.
Tenslotte zijn er nog het Rijns Instituut en de Rijnse kerk als omliggende gebouwen rond Die Braak.
Hoe deze worden herbestemd of aangepakt, valt te lezen bij het onderdeel over het Rijnse Complex.
5.4.1.7 Een nette omgeving
Een van de belangrijke werkpunten in de herbestemming van het Rijnse Complex en Die Braak is de
netheid van de openbare ruimte. Een vervuilde publieke ruimte waar het grondoppervlak niet
onderhouden is, waar afval op de grond ligt en mensen hun gevoeg doen, is allesbehalve een
aangename ruimte en nodigt tevens niet uit om betreden te worden. Uit de workshop bleek dat 53%
van de aanwezigen het tekort aan toiletten en 47% van de aanwezigen het rondslingerende afval tot
de vijf grootste problemen van Die Braak rekenden; de andere drie zijn de functieloosheid,
onveiligheid en alcoholgebruik.
Het grondoppervlak moet in de eerste plaats onderhouden worden. Tegenwoordig is dit een
grasplein. Er zijn verschillende plaatsen waar helemaal geen gras meer te vinden is en waar
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waterplassen het betreden van Die Braak bemoeilijken. In deze harde aanpak zal ook het onderhoud
van het plein vergemakkelijken doordat de hele oppervlakte geplaveid wordt.
Er zwerft afval op Die Braak en dit is uit den boze. Er zijn vuilbakken voorzien maar zij schieten tekort
in aantal en worden te weinig geledigd waardoor ze uitpuilen. Er worden dus extra vuilbakken
voorzien die bovendien ‘aantrekkelijker’ moeten zijn. Ze moeten opvallender zijn zonder storend te
worden ervaren maar; dit soort straatmeubilair moet met de nodige zorg worden uitgekozen. Het
moet als het ware een plezier worden het afval in de vuilnisbak te gooien.
Tenslotte is er dringend nood aan openbare toiletten op Die Braak. Openbare toiletten zijn een
basisrecht van de mens. Daarnaast kunnen sommige personen het niet nalaten hun gevoeg te doen
op het grasplein. Meestal zijn dit dronken bergies die niet het fatsoen hebben zich in te houden.600
Hier ontmoeten een functioneel probleem - het tekort aan openbare toiletten - en een
maatschappelijk probleem - dronken bergies - elkaar. Onlangs plaatste de municipaliteit een drietal
verplaatsbare toiletten. Dit is slechts een oplossing op korte termijn en bovendien geven deze
blauwplastic dozen een wanordelijk zicht. Een oplossing op lange termijn is enerzijds het voorzien
van openbare toiletten en anderzijds het aanpakken van het probleem rond de bergies. De openbare
toiletten worden voorzien in het nieuwe ontmoetingscentrum en in het bouwblok ten westen van de
Rijnse kerk. Het probleem rond de bergies wordt in het vijfjarige Integrated Development Plan van
2007, dat dit jaar ten einde loopt, onderkend: “’Bergies’ should be attended to, it is not a nice sight
for tourists”.601 Een oplossing voor dit maatschappelijke probleem wordt echter niet gegeven en is in
dit project niet van toepassing.
5.4.2

Zachte aanpak

Bij de zachte aanpak om Die Braak te herwaarderen ligt de nadruk op het behoud van zoveel
mogelijk historische waardevolle erfgoedgoederen. De weegschaal helt in deze aanpak meer over in
de richting van het historische onroerende erfgoed dan naar stadsontwikkeling. Een zachte aanpak
heeft door de lage frequentie aan ingrepen doorgaans een lager prijskaartje dan de harde aanpak. De
achterliggende idee is dat er een graad van continuïteit nodig is om de herwaardering de identiteit
van de plaats en de bevolking niet te schaden.602
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Afb. 128: zachte aanpak.

5.4.2.1 Autoluw deel
Net als bij de harde aanpak wordt Blom Road tussen het Kruithuis en het Meulplein autoluw. Het
nieuwe marktplein tussen het Kruithuis, het Brugerhuis, het Rijnse Instituut en Mark Road wordt
eveneens zoals bij de harde aanpak aangelegd (cfr. Harde aanpak). Op die manier worden zowel de
Rijnse kerk, het Rijns Instituut en het Kruithuis zoveel mogelijk behouden. Bovendien past de aanleg
van het marktplein zoals op de kaart van Stellenbosch in 1859 in het idee rond de herwaardering van
Die Braak aan de hand van een zachte aanpak.
5.4.2.2 Het grasplein
Ten tweede wordt het grasplein zelf aangepakt. In deze zachte aanpak ligt de nadruk op het behoud
van onroerend erfgoed. Die Braak is sinds zijn oorsprong een stuk onbewerkt land dat geëvolueerd is
naar een stuk gras midden in de stad. De geschiedenis van deze groene factor zorgt er voor dat het
gras een historische waarde heeft. Het merendeel van de aanwezigen op de workshop vonden Die
Braak als groen plein waardevol en 47% van de aanwezigen vonden dat door dit gras Die Braak een
unieke bijdrage levert aan Stellenbosch. Dat dit groene weefsel niet het ideale grondoppervlak is om
verschillende zaken te organiseren, wordt in de zachte aanpak naast ons neergelegd. De historische
erfgoedwaarde van het gras primeert boven het vergemakkelijken van het uitbaten van Die Braak als
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openbare ruimte.603 Daarnaast is het algemeen geweten dat groene ruimtes een positief effect
hebben op het leven van de mens. Steden zijn wereldwijd steeds meer op zoek naar groene plaatsen
om de levenskwaliteit terug te versterken.604
In deze zachte aanpak wordt het grasplein bovendien terug vergroot naar nagenoeg de situatie van
Die Braak op de kaart van Stellenbosch uit 1859. Dit houdt in dat aan de noordzijde, de zijde van StMary’s kerk, de huidige parkeerplaatsen, een grasoppervlak krijgen. Om toch deze parkeerplaatsen
te behouden, wordt het gras in groenplastic of metalen roosters gezaaid [Afb.129]. Op die manier
blijft de ondergrond voldoende beschermd om er een auto op te plaatsen en wordt het gras niet stuk
gereden maar wordt Die Braak wel verder ‘uitgebreid’. De parkeerplaatsen zullen zo op gras gelegen
zijn, tussen een nieuwe dubbele rij bomen die Die Braak omlijnen zoals in 1859 het geval was.
Hetzelfde proces wordt uitgevoerd aan de west- en de zuidzijde van Die Braak, respectievelijk de
kant van het Rijnse Instituut en de Rijnse kerk. De oostzijde, de zijde van de drukke verkeersas Mill en
Bird Street wordt niet op die manier gedaan wegens een te grote impact op het gemotoriseerd
verkeer. In deze zachte aanpak wordt ook het pad over Die Braak bewaard als historisch relict.

Afb. 129: metalen roosters.

Om het gras optimaal te behouden is er nood aan een beter beheer van het gras. Er zijn verschillende
plaatsen waar helemaal geen gras meer te vinden is en waar waterplassen het betreden van Die
Braak bemoeilijken. Deze probleempunten moeten worden aangepakt. In deze zachte aanpak
worden daarom ook watersproeiers op Die Braak voorzien die volgens vaste tijdstippen Die Braak
van water voorzien. Deze kleine sproeikoppen komen op dezelfde hoogte als het gras en zullen
nauwelijks zichtbaar zijn [Afb.130]. In Zuid-Afrika worden heel wat bloemperken en voortuintjes op
603
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die manier al besprenkeld. Op voetbalvelden en dergelijke wordt dit ook al gedaan. Om deze groene
erfgoedwaarde optimaal te behouden, is dit een noodzakelijk attribuut.

Afb. 130: grassproeiers.

605

5.4.2.3 Marktplein
Net als bij de harde aanpak wordt rond het Kruithuis het marktplein van weleer aangelegd (cfr.
supra).

5.4.2.4 Een nieuwe dubbele rij eiken
In tegenstelling tot de harde aanpak wordt ook wat de bomen betreft - naast het gras teruggegrepen naar de situatie in 1859. Toen stond rondom geheel Die Braak een dubbele rij eiken.
Enkel ter hoogte van de Rijnse kerk werd door de noordelijke vleugel deze dubbele bomenrij
onderbroken. In deze zachte aanpak wordt deze dubbele bomenrij gereconstrueerd. De eiken
hebben een enorm hoge historische waarde in Stellenbosch. Ze werden voor het eerst in
Stellenbosch aangeplant door Simon van der Stel, stichter van de stad, en ze hebben doorheen de
tijd de bijnaam aan Stellenbosch geschonken: de Eikestad.

5.4.2.5 Functionaliteit
Net als bij de harde aanpak moet de plaats bij de zachte aanpak een duurzame functie krijgen (cfr.
supra). Het creëren van een duurzame functie wordt echter op een andere manier ingevuld dan bij
de harde aanpak maar de achterliggende idee blijft dezelfde. Die Braak moet een trekpleister worden
voor de mensen. Het zwaartepunt moet van de historische kern die nu in Dorp-, Church- en Plein
Street en deels in Mark Road ligt, opengetrokken worden richting Die Braak.
5.4.2.5.1 Een ontmoetingscentrum als ‘passieve’ trekpleister
Waar bij de harde aanpak het voorstel om mensen naar Die Braak te lokken en levendigheid te
creëren door een ontmoetingscentrum op Die Braak zelf te construeren, wordt in de zachte aanpak
605
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geopteerd om het ontmoetingscentrum met toerismekantoor en café onder te brengen in een
historisch gebouw bij Die Braak. Als onderkomen voor het ontmoetingscentrum worden de kantoren
gekozen van het Rijnse Instituut, meer bepaald de regelmatig leegstaande burelen aan de oostzijde
van de schoolhal die grenzen aan Die Braak [Afb.131]. Tegenwoordig huist hier de scholeninspectie.
Het is mogelijk te switchen met het toerismekantoor of om een ander onderkomen te zoeken. Een
niet onbelangrijk gegeven bij deze herbestemming is de interactie die ontstaat tussen het historische
gebouw dat dienst doet als ontmoetingscentrum en Die Braak.

Afb.131: deel van de Rijnse school dat dienst kan doen als ontmoetingscentrum.

Net als bij de harde aanpak wordt het ontmoetingscentrum een levendige plaats waar jong en oud,
blank, bruin en zwart, toerist en inwoner kunnen samenkomen (cfr. supra). Het toerismebureau
wordt er in de eerste plaats gehuisvest om de bezoeker van Stellenbosch naar Die Braak te leiden.
Een gezellig café met een terras aan de oostzijde van het ontmoetingscentrum moet andere
personen aantrekken. Het tekort aan openbare toiletten kan hier bovendien deels worden
aangepakt. Naast een café en een toerismekantoor is het namelijk de bedoeling dat hier openbare
toiletten worden voorzien.
In het licht van het Charter van Venetië worden eventuele architecturale aanpassingen volgens de
nieuwste technieken en met moderne materialen uitgevoerd.606 Het mag in geen geval een
reconstructie zijn van een oudere architectuurstroming. Enkele goede voorbeelden zijn terug te
vinden in Gent, België. Het Vleeshuis werd binnenin voorzien van een moderne ‘doos’ om te kunnen
voldoen aan de huidige bouwnormen. Op die manier gaan moderne aanpassing en behoud van
historische erfgoedwaarden hand in hand [Afb.132]. Een ander voorbeeld uit Gent is het restaurant
Bord d’Eau. Een deel van de oude vismijn werd met nieuwe technieken en materialen herbestemd
tot een restaurant [Afb.133]. Een minder ‘schokkend’ voorbeeld is terug te vinden in Lo, België. Daar
werd het stadhuis eveneens gerestaureerd en voorzien van een nieuw modern gedeelte dat naadloos
bij de oude structuur past [Afb.134].
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op het gebied van de monumentenzorg van 25 -31 mei 1964, Venetië, art. 10 en 12.
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Net als bij de harde aanpak worden drie ‘verzoeningsbomen’ aangeplant om hoop uit te stralen en
symbool te staan voor de jonge Rainbow Nation.

Afb. 132: Vleeshuis, Gent.

Afb. 133: Oude Vismijn, Gent.

Afb. 134: stadhuis, Lo.

5.4.2.5.2 Festivals, marktjes, sport en andere ‘actieve’ trekpleisters
Net als bij de harde aanpak, kan het slagen van de herwaardering van Die Braak niet enkel berusten
op de creatie van het ontmoetingscentrum (cfr. supra). Om toeristen, studenten, jeugd, bezoekers
maar ook inwoners en pendelaars naar Die Braak te lokken, zijn naast het ontmoetingscentrum ook
kleine, georganiseerde ‘activiteiten’ nodig. De nutteloosheid van Die Braak moet worden aangepakt
door het organiseren van ‘actieve’ trekpleisters.
Ondanks het minder gebruiksvriendelijke gras blijft Die Braak ook bij deze zachte aanpak de ideale
plaats om allerlei festiviteiten te organiseren. De pluspunten zoals de open ruimte, de centrale
ligging en de prachtige historische setting blijven gelden (cfr. Harde aanpak). Diverse soorten
festiviteiten zijn mogelijk te organiseren op de herwaardeerde Braak, al kan het in sommige gevallen
nodig zijn om maatregelen te treffen tegen het vertrappelen van het gras bij grotere festivals. Hier
had ik graag de Gezoarse Feesten nogmaals aangehaald. Ook hier gaan de feesten gedurende drie
dagen door op gras. Sommige delen zijn daarbij overdekt met een plankenvloer waardoor de
plaatsen waar het gras het het zwaarst te verduren krijgt, beschermd worden. Voor de rest blijft Die
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Braak met haar prachtige en functionele setting dé uitgelezen openbare plaats om kleine
eendagsfestiviteiten te organiseren of een groot meerdere dagen durend gezinsfestival op poten te
zetten.
Net als bij de harde aanpak kunnen marktjes allerhande gemakkelijk worden georganiseerd op Die
Braak (cfr. supra).
Een andere ‘actieve’ trekpleister die bij de harde aanpak minder voor de hand liggend was, gaat net
als voorgaande festiviteiten terug tot een van de historische functies van Die Braak. Vanaf 1703 werd
het gebruikt als oefenterrein en militaire parade voor de burgerlijke infanterie en cavalerie van
Stellenbosch.607 In de negentiende eeuw werden er zelf rugbywedstrijden georganiseerd. Die Braak
kan net als toen gebruikt worden als sportterrein. 67% van de aanwezigen wilde meer ‘actieve
recreatie’ op Die Braak. In dit opzicht wordt eerder gedacht aan het occasioneel organiseren van
(kleine) sporttornooien. Als dagelijks trainingsveld kan Die Braak niet worden gebruikt omwille van
de hoofdfunctie als openbare ruimte. Het zou het gras en het dagelijkse hoofdgebruik ervan niet ten
goede komen. Ook in de workshop werd dit aangekaart, met slechts één deelnemer die Die Braak als
puur sportveld zag. Als voorbeeld worden de Volksportfeesten op de groene dries in Sinaai, België
aangehaald.608 Jaarlijks worden deze feesten georganiseerd waarbij elke straat een ploeg vormt die
het tegen elkaar opneemt in een aantal disciplines. De nadruk ligt dan eerder op spel dan op sport.
Naar jaarlijkse traditie wordt in de winnende straat het nummer 1 op de weg gekalkt. Deze gekalkte
cijfers blijven één tot twee jaar staan. De feesten worden traditioneel beëindigd met een
‘verbroedering’ tussen de verschillende teams.
5.4.2.5.3 Conclusie in verband met functionaliteit op Die Braak
Net als bij de harde aanpak is ‘diversifying’ van groot belang (cfr. supra). Door al de verschillende
voorstellen te bundelen, wordt de slaagkans aanzienlijk verhoogd en wordt tevens een zeer
heterogene groep mensen aangesproken waardoor integratie bevorderd wordt.
Die Braak is sinds zijn oorsprong een stuk onbewerkt land dat geëvolueerd is naar een stuk gras
midden in de stad. De geschiedenis van deze groene factor zorgt er voor dat het gras een historische
waarde heeft. In tegenstelling tot de harde aanpak wordt bij de zachte aanpak wel gekozen voor het
behoud van dit specifieke groene stedelijke weefsel (cfr. supra). 47% van de aanwezigen op de
workshop vonden dat door het gras Die Braak een unieke bijdrage levert aan Stellenbosch. In deze
zachte aanpak wordt daarom de keuze gemaakt om de historische waarde van het gras te laten
primeren boven het verhogen van de gebruiksvriendelijkheid.
5.4.2.6 Omliggende niet-beschermde gebouwen
Bij deze zachte aanpak wordt eveneens getracht de omliggende gebouwen meer te betrekken bij Die
Braak. Net zoals bij de harde aanpak moet de interactie tussen de omliggende gebouwen en het plein
versterkt worden (cfr. supra). Bij de zachte aanpak zal er echter minder hard worden ingegrepen op
de architectuur van het onroerende erfgoed.
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POTGIETER D.J., DU PLESSIS P.C., e.a., Standard Encyclopaedia of Southern Africa, p. 478.
Een dries was in de middeleeuwen een gemene grond in gebruik als een gemeenschappelijke verzamel- en
overnachtingplaats voor het vee in een dorpskern en wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een poel.
Ook bomen en hagen voor algemeen gebruik werden hier aangeplant. Later evolueerden driesen vaak tot
dorpspleinen. De term is ontstaan uit de weidefunctie van het drieslagstelsel en leeft soms nog in die
hoedanigheid als weide verder.
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Over het algemeen zullen de meeste historische gebouwen in deze zachte aanpak niet herbestemd
worden. De Laetitiawoning en de Anglicaanse rectorwoning in Alexander Road zijn de enige twee
gebouwen die zonder veel architecturale aanpassingen in aanmerking komen om herbestemd te
worden tot horecazaken of winkeltjes. Een reconversie van deze twee gebouwen zal toeristen
aantrekken. Indien op de gelijkvloerse verdieping een terras wordt voorzien, zal de interactie met Die
Braak versterkt worden.
5.4.2.7 Een nette omgeving
Dit werkpunt blijft zowel bij de zachte als bij de harde aanpak gelden. Een vervuilde publieke ruimte
waar het grondoppervlak niet onderhouden is, waar afval op de grond ligt en mensen hun gevoeg
doen, is allesbehalve een aangename ruimte en nodigt tevens niet uit om betreden te worden.
Het grondoppervlak moet in de eerste plaats onderhouden worden. In de zachte aanpak wordt het
grasplein terug verder uitgebreid. Er zijn verschillende plaatsen waar helemaal geen gras meer te
vinden is en waar waterplassen het betreden van Die Braak bemoeilijken. Een versterkt
onderhoudsbeheer voor Die Braak is dan ook noodzakelijk.
Net als bij de harde aanpak moet het rondslingerende afval worden aangepakt en worden openbare
toiletten voorzien. Deze laatste kunnen net als bij de harde aanpak voorzien worden in het
bijgebouw bij de Rijnse Kerk en in het ontmoetingscentrum in het Rijnse Instituut.

5.4.3

Duurzame aanpak

Bij deze laatste aanpak ligt de nadruk op duurzaamheid. Er werd gekozen om een derde aanpak voor
te stellen die het meeste slaagkansen kan hebben voor Stellenbosch. Bovendien is er geen
eensluidende oplossing voor de herwaardering van Die Braak. Radicale oplossingen zijn niet altijd de
beste oplossingen. Daarom wordt deze derde aanpak een combinatie van de harde en zachte
aanpak. Deze aanpak wil tevens duurzaam zijn door, waar mogelijk, de stem die werd gehoord in de
workshop en de presentatie zoveel mogelijk te laten doorklinken. Het is steeds de bedoeling geweest
om een voorstel tot herwaardering te leveren waarvoor een duidelijk draagvlak aanwezig is, een
voorstel dat gesteund wordt door de lokale bewoners. Indien daar niet vanuit wordt gegaan, daalt de
slaagkans.609 Er zijn steeds andere mogelijkheden maar dit lijkt ons de meest haalbare. Er wordt
enerzijds van uitgegaan om het behoud van zoveel mogelijk historisch waardevol onroerend erfgoed
te vrijwaren, maar anderzijds is vooruitgang door stadsontwikkeling eveneens van groot belang.
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SUTTON K. en FAHMI W., The rehabilitation of Old Cairo, in: Habitat International, 26, 2002, p. 80.
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Afb. 135: voorstel duurzame aanpak.

5.4.3.1 Autoluw deel
Net als bij de harde en zachte aanpak wordt Blom Road tussen het Kruithuis en het Meulplein
autoluw. Het nieuwe marktplein tussen het Kruithuis, het Brugerhuis, het Rijnse Instituut en Mark
Road wordt eveneens aangelegd zoals bij de harde aanpak (cfr. supra). Op die manier worden zowel
de Rijnse kerk, het Rijns Instituut en het Kruithuis zoveel mogelijk gevrijwaard van druk van buitenaf.
Bovendien past de aanleg van het marktplein zoals op de kaart van Stellenbosch in 1859 in het idee
rond de herwaardering van Die Braak aan de hand van een zachte aanpak.
5.4.3.2 Marktplein
Net als bij de harde en zachte aanpak wordt rond het Kruithuis het marktplein van weleer aangelegd
(cfr. supra).

5.4.3.3 Het grasplein
Vervolgens wordt het grasplein zelf aangepakt. In deze gecombineerde aanpak wordt gekozen voor
een lichte vorm van plaveien waardoor Die Braak enerzijds gebruiksvriendelijker wordt maar
anderzijds ook een groot deel van het ‘historische’ gras blijft behouden. Verschillende paden zullen
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Die Braak doorkruisen [Afb.135]. Enerzijds wordt het zo makkelijker om Die Braak over te steken
maar wordt het ook makkelijker het gras van een houten plankenvloer te voorzien bij grootse
festiviteiten. Anderzijds wordt op die manier Die Braak opgedeeld in verschillende kleinere stukken.
Die Braak is eigenlijk een te grote open ruimte in het centrum van de stad. Door het plein op die
manier ‘op te delen’ wordt dit gevoel weggewerkt. Als voorbeeld wordt het centrale park in
Vancouver, Canada genomen [Afb.122]. Tijdens de workshop werd dit voorbeeld als het meest met
Die Braak verenigbaar ervaren. Het patroon van de paden zal zich in de eerste plaats toespitsen op
het eeuwenoude pad tussen Mark Road en Plein Street. Daar rond worden, op het eerste zicht
willekeurig, andere paden aangelegd. Deze zijn echter niet zo arbitrair als het lijkt. Ze verbinden
namelijk alle hoeken en gebouwen op het centrale plein waardoor de interactie en connectie tussen
de historische gebouwen in de openbare ruimte worden onderstreept. Terug is er de knipoog naar
het pad dat over Die Braak liep.
Net als bij de zachte aanpak wordt het grasplein terug vergroot naar grotendeels de situatie van Die
Braak op de kaart van Stellenbosch uit 1859. Ook hier worden de parkeerplaatsen behouden door
het gras in groenplastic roosters te zaaien [Afb.129]. Op die manier blijft de ondergrond voldoende
hard om er een auto op te plaatsen en wordt het gras niet stuk gereden maar wordt Die Braak wel
verder ‘uitgebreid’. Deze grasroosters komen op de parkeerplaats ten noorden van St-Mary’s kerk,
de parkeerplaats ter hoogte van het Rijnse Instituut en de parkeerplaats ten noorden van de Rijnse
Kerk. De dubbele rij eiken wordt echter op een andere manier ingevuld (cfr. infra). Ook hier is dus
een beter onderhoudsbeheer van het gras nodig. Net als bij de zachte aanpak worden daarom ook
‘onzichtbare’ watersproeiers in de grond op Die Braak voorzien die volgens vaste tijdstippen het gras
bevochtigen.
5.4.3.4 Een geïntegreerde grens met bomen
Zoals reeds vermeld is Die Braak een eerder zwak gedefinieerd stuk gras. De omringende eiken, de
omliggende straten en de aangrenzende gebouwen vormen een diffuse grens. In deze duurzame
aanpak zullen er echter maar op specifieke plaatsen delen van de dubbele rij bomen worden
weggelaten terwijl op ander stukken terug naar de situatie in 1859 zal worden gegrepen. De reden
om sommige bomen te rooien is het zicht dat zo gecreëerd wordt. De diffuse grens wordt daardoor
duidelijker. Zo wordt bij het Kruithuis en St-Mary’s kerk een deel van de dubbele rij eiken weggelaten
zodat deze historische gebouwen beter tot hun recht komen. Ter hoogte van het Rijnse Complex
wordt de situatie van 1859 terug aangelegd. Waar de kerk en het pad richting het Rijnse Complex de
bomen kruisen, worden de eiken terug weggelaten.
5.4.3.5 De functies van Die Braak
Net als bij de harde en de zachte aanpak moet Die Braak een duurzame functie krijgen (cfr. supra).
5.4.3.5.1 Een ontmoetingscentrum als ‘passieve’ trekpleister
Voor de duurzame aanpak wordt gekozen om het ontmoetingscentrum in te planten zoals bij de
harde aanpak: een moderne constructie ten zuidwesten van St-Mary’s kerk (cfr. supra).
5.4.3.5.2 Festivals, marktjes en andere ‘actieve’ trekpleisters
Net als bij de harde en zachte aanpak kan het slagen van de herwaardering van Die Braak niet enkel
berusten op de creatie van het ontmoetingscentrum (cfr. supra).
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Op het deels geplaveide grasplein zal het mogelijk zijn festiviteiten te organiseren zoals reeds werd
aangehaald bij zowel de zachte als de harde aanpak. De prachtige en functionele setting zijn ideaal
om kleine eendagsfestiviteiten te organiseren of een groot meerdere dagen durend gezinsfestival op
poten te zetten. Net als bij de harde en de zachte aanpak kunnen marktjes allerhande gemakkelijk
worden georganiseerd op Die Braak (cfr. supra). Ook voor de marktjes zal het deels geplaveide
grasoppervlak zijn nut kunnen bewijzen.
5.4.3.5.3 Conclusie in verband met functionaliteit op Die Braak
Net zoals bij de harde en zachte aanpak is ‘diversifying’ van groot belang (cfr. supra). Door al de
verschillende voorstellen te bundelen, wordt de slaagkans aanzienlijk verhoogd en wordt tevens een
zeer heterogene groep mensen aangesproken waardoor integratie bevorderd wordt.
Zowel historische waardevolle artefacten als vernieuwende erfgoedgebruiken worden in deze
duurzame aanpak opgenomen om de slaagkans voor het herwaarderingsplan op een zo hoog
mogelijk niveau te houden.
5.4.3.6 Omliggende gebouwen
Bij deze duurzame aanpak wordt eveneens getracht de omliggende gebouwen meer te betrekken bij
Die Braak. Net zoals bij de harde en zachte aanpak moet de interactie tussen de omliggende
gebouwen en het plein versterkt worden (cfr. supra). Bij de duurzame aanpak zullen sommige
gebouwen herbestemd worden terwijl andere dezelfde functie blijven behouden.
Het Kruithuis wordt net als in de harde aanpak herbestemd naar een café of koffiehuis. De centrale
ligging op het marktplein en de ligging tegenover Die Braak maken dat haar huidige functie als
militair museum het gebouw deels haar cachet doet verliezen. De collectie moet bovendien naar een
ruimte waar deze beter bewaard kan worden. De interactie van het Kruithuis met de openbare
ruimte zal door deze herbestemming vergroten.
Het Burgerhuis blijft in deze duurzame aanpak bestaan als museum. Naast de historische collectie is
ook het kantoor van Historical Homes of South Africa Limited hier gehuisvest. In onze ogen lijkt het
daarom beter het Burgerhuis te laten zoals het nu is. Maar een herbestemming blijft wel een
mogelijkheid.
De historische huizen in de Alexander Road die de noordelijke zijde van Die Braak begrenzen, worden
herbestemd tot horecazaken. Het Drostdyhotel -niet te verwarren met de drostdy in Dorp Street- is
reeds een horecazaak maar kijkt meer uit op Bird Street dan op Die Braak. Het aanpalende gebouw
word ingenomen door het bestuur van het Cape Winelands District. In de duurzame aanpak blijft dit
gebouw dienst doen als kantoorruimte voor deze provinciale overheid. Het Laetitiagebouw en de
Anglicaanse rectorwoning ernaast worden tegenwoordig in gebruik genomen als kantoorruimte. Om
een duurzame toekomst tegemoet te gaan worden deze historische gebouwen herbestemd tot
horecazaken of winkels. Tenslotte is het Koetsierhuis het laatste beschermde gebouw in Alexander
Road dat enigszins uitkijkt op Die Braak. Op dit moment huist er het bestuur van de Anglicaanse kerk
en dat zal in deze duurzame aanpak ook zo blijven. Het is te afgelegen van Die Braak en daarom
onnodig het gebouw volledig te herbestemmen.
De St-Mary’s kerk wordt bewaard als Anglicaans kerkje. Religie speelt nog een te grote rol in de ZuidAfrikaanse maatschappij om van dit stuk onroerend erfgoed al een herbestemming tot restaurant of
hotel te maken.
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De recentere gebouwen in Bird Street worden onaangeroerd gelaten. Ze hebben hun specifieke
functie en hebben door de diffuse grens maar weinig impact op Die Braak. Het herbestemmen van de
gebouwen tot andere functies heeft op dit moment geen enkel nut.
Tenslotte zijn er nog het Rijns Instituut en de Rijnse kerk als omliggende gebouwen rond Die Braak.
Hoe deze worden herbestemd of aangepakt, valt te lezen bij het onderdeel over het Rijnse Complex.
5.4.3.7 Een nette omgeving
Dit werkpunt geldt zowel voor de harde, zachte als duurzame aanpak. Een vervuilde publieke ruimte
waar het grondoppervlak niet onderhouden is, waar afval op de grond ligt en mensen hun gevoeg
doen, is allesbehalve een aangename ruimte en nodigt tevens niet uit om betreden te worden.
Het grondoppervlak moet in de eerste plaats onderhouden worden. In de duurzame aanpak wordt
net als bij de zachte aanpak het grasplein terug verder uitgebreid. Er zijn verschillende plaatsen waar
helemaal geen gras meer te vinden is en waar waterplassen het betreden van Die Braak
bemoeilijken. Een versterkt groenbeheer voor Die Braak is dan ook noodzakelijk.
Het probleem met het rondslingerende afval moet op dezelfde manier worden opgelost als bij de
harde en zachte aanpak en er moeten eveneens openbare toiletten worden voorzien. Deze laatste
kunnen opgetrokken worden in het bijgebouw bij de Rijnse Kerk en in het ontmoetingscentrum op
Die Braak naast de St-Mary’s kerk.

5.5

Herwaardering van het Rijnse Complex

Net als bij Die Braak is het ook voor het Rijnse Complex de bedoeling om aan de hand van
enkele voorstellen weer nieuw leven in het gebied proberen te blazen. Hier worden eveneens harde,
zachte en duurzame mogelijke oplossingen aangereikt.610
5.5.1

Harde aanpak

De harde voorstellen streven naar vooruitgang en zijn ietwat nadeliger voor het erfgoed.
Bepaalde voorstellen zijn misschien extreem, maar hiermee wordt enkel getoond dat men soms
buiten de lijntjes moet durven denken om uiteindelijk tot een duurzaam resultaat te komen.
5.5.1.1

Volledige wijziging van de aanwezige functies
Een eerste voorstel voor een haarde aanpak is een volledige wijziging van de aanwezige
functies in de gebouwen van het Rijnse Complex. Dit voorstel volgt rechtstreeks uit de huidige
functie-invulling die bij nader insziens vaak te wensen over laat.611 Het lijkt immers dat bepaalde
invullingen ietwat lukraak gebeurden. De verschillende diensten die er gehuisvest zijn, met
verschillende eigenaars heeft negatieve invloed op het beheer van de gebouwen.
De voorstellen zouden allemaal tezamen kunnen doorgevoerd worden, maar uiteraard
kunnen er ook keuzes gemaakt worden.
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Het spreekt voor zich dat bepaalde besprekingen in het onderdeeltje Herbestemming van Die Braak eveneens van
toepassing kunnen zijn voor het Rijnse Complex, heel specifiek gaat het over Functionaliteit, Omliggende gebouwen en Een
nette omgeving. Om niet onnodig in herhaling te vallen wordt daar in dit onderdeel niet over uitgeweid.
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Voor de Rijnse Kerk wordt geen alternatief geboden. De huidige functie lijkt niet vervangbaar, tenzij wordt geopteerd
voor een extreme wijziging zoals het voorstel voor St-Mary’s in het herbestemmingsdeel van Die Braak.
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Het Leipoldt House, de voormalige Rijnse Pastorie (nu het Museum voor Speelgoed en
Miniaturen) en het huidige toerismekantoor staan dicht bij elkaar, waardoor hun nieuwe functies op
elkaar afgestemd worden. In het huidige toerismekantoor en het Leipoldt House wordt een nieuw
museum ingericht dat zich gaat toespitsen op de algemene stadsgeschiedenis van Stellenbosch.
Uiteraard anders dan het bestaande Dorpsmuseum in Ryneveld Street. Hier leidt een route doorheen
vier gerestaureerde historische gebouwen, Schreuderhuis, Blettermanhuis, Grosvenor House en OM
Berghs House, en er wordt een indruk gegeven van het leven van vroeger.612 Dames in traditonele
kledij geven bij het binnenkomen van de bezoekers telkens een woordje uitleg over de
oorspronkelijke bewoners en, eerder beperkt,over de inrichting van de woning. Dit nieuwe museum
echter, gaat zich volledig richten op de ontwikkelingsgeschiedenis van dorp tot stad, weergegeven
aan de hand van het nodige kaartmateriaal, schetsen, schilderijen en foto’s.613 Bijkomend kan men
een deel van de ruimte inrichten met het oog op jonge bezoekers. De huidige jeugd zal immers de
toekomst bepalen voor het latere erfgoed.614 Een mooi voorbeeld vinden we in het Huis van Alijn in
Gent.615 Daar is een spookje, Hendrik genaamd [Afb.136], de gids van de kinderen. De kleuters, met
een leeftijd van vier tot zeven jaar, krijgen tijdens een audiotour (onder begeleiding van de ouders of
grootouders) allerhande luister-, kijk- en doe- opdrachtjes om zo het museum op speelse wijze te
leren kennen. Voor kinderen van zeven tot twaalf jaar is er een zoektocht doorheen het museum
voorzien. Hierbij gaan de kinderen op interactieve wijze doorheen het museum op zoek naar de
‘moordenaar’ van Hendrik.616

Afb. 136. Spookje Hendrik

De speelgoed en miniaturen collectie die zich nu in de voormalige Rijnse Pastorie bevindt gaat ook
deel uitmaken van dit interactieve museum voor kinderen. In de voormalige pastorie kan een
wijnmuseum met een bijhorende degustatieruimte en een kleine bistro ondergebracht worden. Het
wijnmuseum moet een combinatie worden van informatie zoals weergegeven in de museums van
Bergkelder617 en van Libertas Parva618 en de mogelijkheid om wijnen te proeven zoals in de tasting
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Uit: http://www.zuidafrikaspecialist.nl/pages/stellenbosch (laatst geraadpleegd: juli 2012).
Gelijkend aan de inhoud van de Stedenbouwkundige Analyse in dit proefschrift. Hoofdstuk 1: Situering
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MURZYN-KUPISZ M., The socio-economic impact of built heritage conducted by private investors, in: Journal of Cultural
Heritage, 2011, p. 5.
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Uit: http://www.huisvanalijn.be/info/bezoek-met-kinderen (laatst geraadpleegd: juli 2012).
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Dit is tevens een mooie link naar de ontstaansgeschiedenis van het voormalige godshuis. Hendrik Alijn werd vermoord
door rivaal Simon Rijm. Deze werd opgelegd een hospitaal met kapel voor arme mensen op te richten als deel van zijn straf.
Uit: http://www.huisvanalijn.be/info/historiek-van-het-gebouw (laatst geraadpleegd: juli 2012).
617
Uit: http://www.bergkelder.co.za/index2.html (laatst geraadpleegd: juli 2012).
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rooms van wijnboerderijen. Op een centrale locatie in de stadskern moeten oude kuipen, persen en
werktuigen over de wijnproductie door de eeuwen heen vertellen. Het museum kan een afdeling
hebben die de architectuur van de wijnboerderijen bespreekt: “Zijn bepaalde typologiën te
onderscheiden?”, “Werkte men met bepaalde materialen of specifieke detailleringen?”. Ook kan de
tentoonstelling de aandacht vestigen op de mensen van de wijnboerderijen, in het verleden en nu:
“Wie zijn die mensen?”, “Waar wonen zij?”. De bedoeling van een dergelijk wijnmuseum is om het
wijntoerisme naar het centrum te lokken en ze er ook langer trachten te houden.
Door het toekennen van een andere functie aan het huidige toerismekantoor moet deze laatste een
nieuw onderkomen krijgen. Ons lijkt daarvoor de voormalige Rijnse School op de hoek van Blom
Road en Mark Road uitermate geschikt. De locatie, vlak aan Die Braak, zal ervoor zorgen dat meer
bezoekers aan Stellenbosch ook dit toerismekantoor zullen aandoen.
Tot slot is er het voormalige Rijnse Instituut, het P.J.Olivier Art Centre. Dit zou bijvoorbeeld een
modern, en eventueel luxueus, hotel kunnen worden.619 De logeerfunctie vormt een hint naar het
verleden. Hier stond vroeger namelijk de Rijnse Herberg, waar meisjes van de Rijnse School konden
overnachten.620 Om te kunnen beantwoorden aan de noden van een hotel dient het bestaande
gebouw wel aanpassingen te ondergaan, een vernieuwing dringt zich enigszins op. Met het nodige
respect voor het historische gebouwen lijkt het ons aangewezen om te kiezen voor zeer moderne
toevoegingen. Zo wordt beantwoord aan het Charter van Venetië621 en wordt een nieuwe
trekpleister in de stadskern gevormd. Voorbeelden voor dergelijke moderne toevoegingen zijn er
voldoende, hieronder een beperkte greep uit het aanbod.

Afb. 137. Kevin van Volcem, Brugge

Afb. 138. Stam, Gent

618

Uit: http://www.stellenboschconnect.co.za/stellenbosch/buildings-and-museums (laatst geraadpleegd: juli 2012).
Bernabé de la Bat, mondeling, november 2011.
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Zie hoofdstuk betreffende Cases
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Zie bijlage 11
619
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Afb. 139. Jean Nouvel, Opera, Lyon

Afb. 140. Herzog & de Meuron, Caixa Forum, Madrid

5.5.1.2 Wegnemen van barrières
Met het wegnemen van barrières wordt eigenlijk bedoeld dat alle omheiningen in de vorm van
muurtjes of natuurlijke grenzen zouden worden weggenomen. De bedoeling hiervan zou zijn om één
groot open gebied te creëren, waar bezoekers vrij kunnen rondwandelen of een uitgestippelde
erfgoedroute volgen doorheen het gehele complex. We stellen een erfgoedroute voor omwille van
de rijke architecturale geschiedenis die op deze beperkte oppervlakte te aanschouwen is, maar er is
bijvoorbeeld ook een kunstroute mogelijk. Hierbij kunnen verschillende kunstwerken opgesteld
staan, gelijkend aan het lopende project Stellenbosch 20622 of zoals bijvoorbeeld Beaufort623 doet aan
de Belgische kust. Dergelijke projecten zetten niet enkel de kunstwerken in de kijker, maar vestigen
vaak ook de aandacht op de omgeving. De mensen kunnen er even genieten van de rust temidden
het stadscentrum, door te gaan zitten op de voorziene bankjes.
Een link met Die Braak zou een evidentie worden. Het opentrekken van het gebied is een beter idee
dan het krampachtig te willen afsluiten en dus een vals veiligheidsgevoel te creëren. Het
toegankelijke gebied zou dankzij het groter aantal bezoekers en voorbijgangers veilig kunnen
aanvoelen door een grotere sociale controle.624 Als men de ruimte actiever gaat gebruiken zullen de
negatieve gevolgen van criminaliteit vanzelf afnemen.625
5.5.1.3 Grasplein Rijnse Tuin
Net zoals bij Die Braak kan ook hier het voorstel gedaan worden om het volledige plein te plaveien of
te voorzien van een theatervormige constructie die (semi-) verdiept zit in de grond. De
gebruiksvriendelijke ondergrond zal mogelijkheden geven om hier eveneens tal van soorten
activiteiten te organiseren.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om, aansluitend bij het eerder voorgestelde wijnmuseum in de
gebouwen van het Rijnse Complex, hier wijnranken te plaatsen.626 Deze vormen een leuke link naar
het wijntoerisme in en rond Stellenbosch en zorgen tevens voor beperkte werkgelegenheid

622

Uit: http://www.smacgallery.com/news_article/20_stellenbosch%3A_two_decades_of_south_african_sculpture_ (laatst
geraadpleegd: juli 2012)
623
Uit: http://www.dekust.be/Beaufort (laatst geraadpleegd: juli 2012).
624
COZENS P.M., Sustainable Urban Development and Crime Prevention Through Environmental Design for the British City.
st
Towards an Effective Urban Environmentalism for the 21 Century, in: Cities, vol. 19, nr. 2, p. 132.
625
COZENS P.M., p. 133.
626
VANNEVEL S., student Viticulture and Oenology – Stellenbosch University, mondeling 15/11/2011.
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(onderhoud en pluk). Ofwel kan geopteerd worden om opnieuw een moestuin te voorzien bij de
voormalige Rijnse Pastorie, zoals in het verleden het geval was.
5.5.2

Zachte aanpak

De zachte aanpak brengt voorstellen die heel makkelijk realiseerbaar zijn. Er zijn geen grote ingrepen
voor nodig.
5.5.2.1 Gedeeltelijke wijziging van de aanwezige functies
Functies kunnen licht gewijzigd worden of aangevuld worden. Zo kan men bij het Museum voor
Speelgoed en Miniaturen een cafeetje voorzien. Mensen drinken na hun bezoek nog iets en kunnen
rustig kijken waar ze vervolgens naartoe kunnen gaan.
5.5.2.2 Grasplein Rijnse Tuin
Een zachte aanpak is bijvoorbeeld het promoten van het grasplein als ligweide. In het nabijgelegen
toerismekantoor kan men picknickmanden bestellen, zodat mensen rustig kunnen picknicken, of men
kan er grote handdoeken huren om in het gras te gaan liggen. Dit is reeds gekend en wordt
veelvuldig gedaan bij verschillende wijnboerderijen, zoals bijvoorbeeld Spier en Warwick.627

Afb. 141. Picknicken in een rustige omgeving.

5.5.2.3 Beperken barrières
Het voorzien van subtiele doorgangen in de omheiningen en via andere middelen trachten duidelijk
te maken dat dit terrein voor iedereen openlijk toegankelijk is.
5.5.3

Duurzame aanpak

Deze laatste aanpak legt de nadruk op duurzaamheid. Ze vormt een combinatie van de harde en
zachte voorstellen, waardoor ze een vrij grote slaagkans heeft. De nadruk ligt zowel op het behoud
van de erfgoedwaarden als op stadsontwikkeling.
5.5.3.1 Functiewijzigingen
Bij de harde en zachte voorstellen werd verschillende mogelijkheden voorgesteld om de functies te
wijzigen. In extremis kan alles veranderd worden, zoals bij de harde aanpak werd voorgesteld, maar
misschien is dit net te ingrijpend. Daar tegenover staat dan een zacht voorstel, waarbij enkel een
klein cafeetje aan een bestaande functie wordt toegevoegd. Wat zou nu het meest duurzaam zijn?
627

Uit: http://www.spierpicnics.co.za/ (laatst geraadpleegd: juli 2012) & Uit: http://www.warwickwine.com/picnics.asp
(laatst geraadpleegd: juli 2012).
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Sowieso lijkt het voorstel om het huidige toerismekantoor een ander onderkomen te geven
interessant. De locatie nu ligt te ver van waar de toeristen zich hoofdzakelijk begeven. Het
toerismekantoor zou kunnen ondergebracht worden in de Rijnse School, op de hoek van Mark Road
en Blom Road, eventueel aangevuld met een mini-wijnmuseum en tasting room.
Het toerismekantoor die daardoor vrij komt kan onderdak bieden aan een horecazaak met als troef
een uitermate rustig terras in de kern van de stad. Dat terras zou de ruimte tussen het huidige
toerismegebouw, het Leipoldt House en het Speelgoed en Miniaturenmuseum kunnen beslaan.
Omgeven door architecturaal waardevolle bouwwerken en temidden een groene omgeving kunnen
de mensen genieten van een drankje en een hapje.
5.5.3.2 Grasplein
Gezien de ligging van het grasplein nabij het Museum voor Speelgoed en Miniaturen lijkt het
voorzien van een kindvriendelijke speeltuin met infrastructuur, als banken om te picknicken en
uiteraard ook vuilnisbakken, een vrij duurzame oplossing. Het zou de eerste veilige plaats, omwille
van de reeds aanwezige ommuring en de afstand tot de straat, binnen het stadscentrum zijn waar
kinderen naar hartelust kunnen spelen.

Afb. 142. Mogelijke speeltuin

Afb. 143. Mogelijke picknicktafels.

5.5.3.3 Barrières
Het wegnemen van de muurtjes kan geleidelijk aan gebeuren. Het is misschien aangewezen om
bijvoorbeeld een tweetal duidelijk aangelegde of aangeduide wandelpaden te voorzien: bijvoorbeeld
van uit Herte Road naar Blom Road en vanuit Mark Road tot op dit eerste pad. De toegang tot dit
wandelgebied moet duidelijk worden aangegeven. Na verloop van tijd kan men eventueel extra
paadjes voorzien en kunnen de barrières worden weggenomen. Zo zal de overgang voor de ZuidAfrikanen van alles volledig afgesloten geleidelijk kunnen evolueren naar een open structuur.
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6

NABESCHOUWING

“It is clear, though, that law alone cannot ensure […] heritage will be safeguarded; action is needed in
other areas, including strategic policy and planning, as well as in inter-connected disciplines such as
education.”628

6.1

Waarde van het onderzoek

We werpen een kritische blik op het geleverde werk: wat hebben we bereikt en hebben we aan onze
doelstellingen voldaan? Uiteindelijk hebben we met dit werkstuk goed beantwoord aan onze
vooropgestelde doelen. We stelden richtlijnen en advies op voor het lokale bestuur om zo de
cultuurwaarden veilig te kunnen stellen. Alsook denken we een eerste stap in de richting van meer
sensibilisatie te hebben gezet. De voorstellen voor herbestemming van Die Braak en het Rijnse
Complex hebben niet tot doel om letterlijk te worden opgenomen maar moeten vooral de inzichten
op het vlak van erfgoed en erfgoedbeheer verruimen. We hopen dan ook dat we hiermee een goed
basiswerk hebben geleverd voor verder onderzoek in de toekomst.

6.2

Voorstel voor verder onderzoek

Vanuit ons verblijf in Stellenbosch en vanuit dit onderzoek nemen wij hier nog de kans om reeds
enkele voorstellen te doen voor onderzoek in de toekomst. Na een jaar intensief werken aan deze
masterproef beseffen wij dat er nog heel wat werk kan en moet gebeuren voor een optimalisatie van
het erfgoedbeleid van Stellenbosch.
In eerste instantie kan een volledig onderzoek gebeuren naar de mogelijkheid voor Stellenbosch om
als Werelderfgoed door UNESCO uitgeroepen te worden. Een grondige analyse van de selectiecriteria
is een absolute noodzaak: er moet immers aan minstens één van de tien voorwaarden voldaan
worden om nog maar in aanmerking te komen.
Als tweede kan onderzocht worden hoe de hier opgestelde richtlijnen en adviezen in praktijk kunnen
worden omgezet. Belangrijk daarbij ook is de keuze van het onderzoeksobject. Vanuit de workshop
beval 23% van de aanwezigen Birdstreet aan, 18% van de aanwezigen stelden Pleinstreet voor.629 Wij
kunnen enkel beamen dat dit probleemzones vormen binnen de historische kern. Andere suggesties
zijn nog: het gebied Ryneveld – Andringa – Die Laan, Rustenburg – St. Idas Valley of Business Core
Cloetesville.
Vervolgens ook enkele suggesties voor thematische onderzoeken. Zo kan bijvoorbeeld een puur
landschappelijk onderzoek, met een archeologische ondertoon, uitgevoerd worden. Men kan zich
toespitsen op het religieuze erfgoed in Stellenbosch of een volledige studie doen rond de
stationsbuurt. Hoe is dat station er gekomen? Is het historisch waardevol? Hoe staat het in relatie tot
het centrum? Deze onderzoeken kunnen telkens in vergelijking met Vlaanderen gebeuren.

628

TECHERA E.J., Safeguarding cultural heritage: Law and policy in Fiji, in: Journal of Cultural Heritage, 12, 2011,
p. 334.
629
Workshop doorgegaan op 3 december 2011.
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Tot slot willen wij zeker een grondig stedenbouwkundig onderzoek aanraden. Dit betreffende de
inrichting van de verkeerssituatie, het openbaar vervoer én het parkeerbeleid, want daar zijn heel
wat hekele punten. Een grondige analyse moet uitmaken welke die zwakke punten precies zijn, hoe
ze aangepakt kunnen worden en hoe ze uiteindelijk beïnvloedt kunnen worden om zo de historische
kern van Stellenbosch te optimaliseren.
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